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1. APRESENTAf;AO 

A inten9lio do presente estudo e de apresentar uma proposta de implanta9lio do metodo 

5S como altemativa de melhoria no ambiente das institui9oes escolares publicas do Estado do 

Parana, com a fmalidade de eliminar o desperdicio, reduzindo custos, oportunizando 

inova9oes e orientando os colaboradores para urn melhor aproveitamento do tempo. 

Considerando que o programa 5S apresenta resultados imediatos , a proposta visa 

ensinar maneiras de melhorar o dia-a-dia da escola e das pessoas que a freqiientam, 

desenvolvendo a pratica de "bons Mbitos" e o senso da aplicabilidade dos recursos 

disponiveis , adequando as condi9oes de trabalho e propiciando a cria9lio de urn ambiente da 

qualidade e o exercicio de uma administra9lio participativa. 

8 



2. INTRODU<;AO 

2.1) Finalidade 

0 programa 5S e urn conjunto de normas que em favor da organizac;ao melhora 

sensivelmente a qualidade da vida diaria dos colaboradores, desenvolvendo Mbitos saudaveis 

e urna maturidade funcional. 

Os conceitos 5S foram amplamente difundidos no Brasil a partir da decada de 80, com 

a chegada dos metodos de gerenciamento pela Qualidade Total.E baseado em uma filosofia 

consistente de praticas simples, que promovem atraves de ac;oes educativas, o crescimento 

continuo das pessoas, num aperfeic;oamento constante das rotinas do trabalho do dia-a-dia e, 

conseqiientemente contribui para a melhoria de qualidade de vida. 

2.2) Objetivo Geral 

Promover uma melhoria do ambiente de trabalho e das relac;oes hurnanas. 

2.3 ) Objetivos Especificos 

1. Realizar urn diagnostico previo da instituic;ao. 

2. Identificar os fatores que a afetam negativamente. 

3. Avaliar as causas dos problemas provaveis. 

4. Elaborar urn plano de ac;ao para implantac;ao do programa 5S. 

5. Apresentar as ac;oes consideradas corretivas. 

6. Avaliar a eficacia do programa 
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7. Promover uma melhoria no fluxo intemo do processo administrativo e do 

comportamento das pessoas. 

8. Aumentar a produtividade. 

9. Adequar a estrutura fisica, incentivando born relacionamento entre os colaboradores. 

10. Reduzir os espa<;os ociosos, melhorar a aplicabilidade do tempo. 

11. Combater os desperdicios de toda natureza reduzindo custos. 

12. Racionalizar o uso de materiais e equipamentos 

13. Gerar mudan<;as comportamentais, valorizar a imagem da institui<;ao 

14. Consolidar a equipe de trabalho, estimulando o autodesenvolvimento 

15. Desenvolver o comprometimento, adotando urn comportamento etico, limpo e 

transparente mediante a autodisciplina. 

16. Manter a ordem, a limpeza e a organiza<;ao,estabelecendo a saude funcional. 

2.4 ) Justificativa 

Nao sao necessarios argumentos para compreendermos que a educa<;ao e a base do 

desenvolvimento de qualquer atividade.Em varios momentos da historia, tipos diversos de 

sociedades criaram diferentes caminhos para percorrer a estranha aventura de lidar com o 

saber e os poderes que ele carrega consigo.Nesse sentido a educa<;ao e a transforma<;ao de 

uma realidade de acordo com uma ideia melhor que possuimos e com as ferramentas que 

utilizamos. 

0 ponto de partida para esta reflexao , esta na necessidade de constru<;ao de uma nova 

sociedade, com determinantes hist6ricos, intencionalidades ,conflitos e nas lutas do povo 

brasileiro pela garantia dos principios da educac;ao: gratuita, democratica, de qualidade e para 

todos. 

Consolidando esta ideia, o metodo 5S e uma ferramenta util para educar as pessoas 

de uma forma pratica, dentro de suas pr6prias atividades, atraves do envolvimento das pessoas 

com a institui<;ao a qual pertencem, corrigindo, capacitando, adequando e modificando 
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aspectos fisicos e sociais do ambiente , conscientizando e estimulando para o 

desenvolvimento da autodisciplina , base do sucesso pessoal e organizacional. 

Nesse sentido , a implanta~ao do metodo portanto, visa otimizar o desenvolvimento 

dos requisitos da qualidade e disponibilizar os recursos fisicos e humanos, propondo o resgate 

da eficiencia do setor educacional publico , que enfrenta mudan~as de paradigmas, buscando 

uma nova identidade social. 

2.5) Metodologia 

Este projeto consolidou as seguintes etapas: 

1. Estudo e constru~ao de urn referendal bibliognifico sobre a ferramenta 5S, visando 

subsidiar o processo de elabora~ao do projeto. 

2. Observa~ao e identifica~ao da cultura organizacional: artefatos culturais, verbais, 

comportamentais e fisicas. 

3. Diagnostico da situa~ao atual, em termos de qualidade de servi~o prestado. 

4. Coleta de dados e fatos. 

5. Analise e interpreta~ao de dados. 

6. Elabora~ao do plano de a~ao do programa 5S. 

7. Implanta~ao do programa 5S. 

8. A valia~ao de resultados. 
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3. REVISAO TEORICO-EMPIRICA 

3.1) Fundamentos 

0 programa 5S ou cinco sensos, e uma pratica desenvolvida no Japao desde a decada 

de 50 , onde os pais ensinam a seus filhos principios educacionais que os acompanham ate a 

fase adulta.Depois de ocidentalizada, ficou conhecida tambem como Housekeeping. 

Os 5S's foram interpretados como "sensos", nao somente para manter o nome original 

do Programa, mas porque refletem melhor a ideia de profunda mudan«;a comportamental.Esta 

denomina«;ao, e devida as cinco atividades seqiienciais e ciclicas iniciadas pela letra "S", que 

interligadas compoe urn sistema (figura 1).0s cinco sensos nomeados emjapones sao: 

SEIRI - Senso de utiliza~ao : Refere-se a identifica«;ao ,classifica«;ao e 

remanejamento dos recursos que nao sao uteis ao fnn desejado; elimina«;ao 

de tarefas desnecessarias; excesso de burocracia e desperdicios de recursos 

em geral. Inclui, tambem a correta utiliza«;ao dos equipamentos visando 

aumentar sua vida util. 

SEITON- Senso de ordena~ao : Refere-se a disposi«;ao sistematica dos 

objetos e dados, bern como a uma excelente comunica«;ao visual que facilite 

o acesso rapido aos mesmos, alem de facilitar o fluxo das pessoas. 

SEISO- Senso de limpeza: Cada pessoa deve limpar sua propria area de 

trabalho e , sobretudo ser conscientizada para as vantagens de nao 

sujar.Estende-se a execu«;ao da limpeza cuidadosa dos equipamentos como 

principio de conserva«;ao e visa, principalmente, a cria«;ao e manutem;ao de 

urn ambiente fisico agradavel. 
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SEIKETSU - Senso de Sande : Refere-se a preocupac;ao com a propria 

saude nos niveis fisico, mental e emocional.Objetiva manter o asseio, 

conservando a higiene, tendo o cuidado para que os estagios de organizac;ao, 

ordem e limpeza, ja alcanc;ada , nao retrocedam.lsto e executado atraves da 

padronizac;ao de habitos, normas e procedimentos. 

SIDTSUKE - Senso de autodisciplina : A disciplina e urn sinal de respeito 

ao proximo e representa o cumprimento dos padroes tecnicos, eticos e 

morais valorizados e estabelecidos pela organizac;ao onde trabalha.Implica 

no autocontrole, motivac;ao, desenvolvimento de iniciativas e no exercicio do 

potencial mental como esforc;o pertinente a educac;ao e indispensavel a 
qualidade de vida. 

Saude 

Figura 1: Visiio sistemica dos cinco sensos. 

A implantac;ao do 5S se faz urn a urn, a partir do 5S ,a partir naturalmente do 1 °S.E 

formada uma comissao de implantac;ao que treina os multiplicadores em cada setor.Cada setor 

tern seu espac;o fisico delimitado e recebe treinamento, materiais e faz seu plano de trabalho.A 

Comissao periodicamente avalia o andamento da adoc;ao do 5 S em todos os setores, emite 

relatorios que serao divulgados e premia os melhores. 
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3.2) Beneficios 

Como 0 5S e urn processo educacional, e dificil delimitar OS seus beneficios.A figura 2 

mostra os resultados diretos e indiretos mais concretos de cada "S". 

BENEFICIOS DO 58 SEIRI SEITON SEISO SEIKETSU SHITSUKE 

Melhoria da qualidade 0 X X 

Otimiza((ao do espa((o X X 0 0 0 

Racionaliza!_i:ao do tempo 0 X 0 X X 

Incentivo a criatividade X X X X X 

Incremento da eficH~ncia X X X X X 

Elimina((ao do desperdicio X X X X X 

Melhoria do ambiente de trabalho 0 0 0 X X 

Otimiza!_i:ao do espa((o X X 0 0 0 

Redu!_i:ao de acidentes 0 0 X 0 X 

Mudan!_i:a de comportamento e Mbitos 0 0 0 X X 

Melhoria das rela!_i:oes humanas 0 0 X 0 X 

Autodisciplina 0 0 0 

Redu!_i:ao do "stress' das pessoas". 0 X 0 X X 

Redu!_i:ao de condi!_i:oes inseguras 0 0 X 0 X 

Preven!_i:ao de quebras 0 0 X 0 X 

Aumento da vida util 0 0 X 0 X 

Padroniza!_i:ao 0 X 0 

Confiabilidade de dados 0 0 X 

Dignifica¢o do ser humano 0 0 0 X X 

Base para a Qualidade Total 0 0 0 X X 

X - 6tima contribui~ao 0 - boa contribui~ao 

Figura 2: Principais Beneficios do 5S 
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3.3) Conclusao 

Apesar da simplicidade dos conceitos e da facilidade de aplicayao , na pratica, sua 

implanta9ao efetiva no sistema de gestao da qualidade 5S, nao constitui urna tarefa 

simples.Isto porque a essencia dos conceitos envolve urna promo9ao de mudan9a das atitudes 

e habitos das pessoas., construidos e incorporados pela convivencia e experiencia ao Iongo de 

suas vidas. 

A filosofia do 5S e urna especie de ligayao da educa9ao para a vida como necessario 

para o trabalho.Nao e s6 educa9ao, pois pode ser direcionada e orientada para urn fun 

especifico, e tampouco e apenas treinamento, ja que prepara o individuo para algo maior que 

urn simplesmente executar tarefas.Nesse aspecto, colabora quando aborda a autodisciplina e a 

saUde, atendendo a integra9ao intema e a avalia9ao continua. Porem para que ela nao seja 

esquecida, precisa ser praticada com rigor e disciplina.Como afirma Haroldo Ribeiro1
, "e 

urna ferramenta para educar as pessoas de uma forma pratica dentro de suas pr6prias 

atividades,atraves do envolvimento de todos.No fundo, o processo 5S nada mais e do que a 

pratica de bons habitos". 

Segundo Takashi Osaka2
, o programa 5S "basicamente e urna determina9ao de 

organizar o local de trabalho, mante-lo arrumado, limpar e manter condi9oes padronizadas e a 

disciplina necessaria para se realizar urn born trabalho", mas nao e s6 isto .Segundo Maria 

Suely Moreira3 ,a pratica do 5S obviamente deixa o ambiente limpo e organizado,mas vai 

muito alem disso. "E urn caminho para o crescimento do ser hurnano, na medida que se vai 

praticando e aprofundando os conceitos." 

De acordo com Joao Carlos da Cunha4
, "e urn modelo importante de qualidade porque 

se inicia pela mudan9a dos aspectos culturais da organiza9ao e nao apenas organizacionais ou 

de infraestrutura, promove beneficios para diversos publicos interessados e visa resultado a 

curto, medio e Iongo prazo." 

Sobretudo, o sistema de qualidade 5S, pode e deve ser implantado nos mais diversos 

setores e/ou areas de atua9ao do ser humano, porque "constitui a base para a implementayao 

1 Ribeiro, Haroldo "A base para a Qualidade Total -5S"- Salvador -BA : Casada Qualidade, 1994 
2 Osada, Takashi "Housekeeping -5S's" -Sao Paulo-SP: IMAM,1992 
3 Moreira, Maria Suely "Programa 5S e voce"- Nova Lima- MG: INDG,2004 
4 Cunha, Joao Carlos da "A postila: Gestao da qualidade" UFPR, 1998 
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de urn sistema de gestao bern estruturada", argumenta a escritora Maria Helena Padua Coelho 

Godol. 

Em qualquer organizayao humana ,o programa prepara o ambiente para mudan9as 

profundas, por ser de simples compreensao, facil aplica9ao e gerar resultados visiveis, 

imediatos e duradouros, uma vez que desenvolve a vertente comportamental da educayao ao 

adquirir conhecimento confrontar valores. Enfim, o 5S e a base da qualidade total. 

5 Godoy, Maria Helena Padua Coelho de "Trabalhando com o 5S"- Nova Lima -MG: INDO, 2004 
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4. A INSTITUI<;AO 

4.1 )Descricao geral 

0 projeto seni desenvolvido no Colegio Estadual Miguel Franco Filho- Ensino 

Fundamental e Medio , institui9ao que tern como mantenedora o Govemo do Estado do 

Parana e foi criada pela lei n° 4.136 de 10/12/59. Com sede propria, situa-se a Rua 14 de 

Novembro n°140 , no municipio de Contenda, regiao metropolitana de Curitiba, e 

administrada pela: Secretaria da Educa9ao do Parana nos termos da legisla9iio em vigor e 

regido pelo Regimento Escolar intemo. 

A institui9ao tern por fmalidade atender ao disposto nas Constitui9oes Federal e 

Estadual e na Lei de Diretrizes e Bases da Educa9iio Nacional- 9394/96, ministrar o ensino 

fundamental e Medio observadas, em cada caso, a legisla9iio e as normas especificamente 

aplicaveis. 

Ela oferece aos seus alunos, servi9os educacionais com base nos seguintes principios 

emanados das Constitui9oes Federal e Estadual, da Lei das Diretrizes e Bases da Educa9ao 

Nacional e Parametros Curriculares Nacionais: 

I. Igualdade de condi9oes para o acesso e permanencia na Escola, vedada 

qualquer forma de discriminayao e segrega9ao. 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber. 

III. Gratuidade no ensino, com isen9ao de taxa e contribui9oes de qualquer 

natureza. 

IV. Valorizayao dos profissionais de ensino. 

V. Gestao democratica e colegiada da Escola. 

VI. Garantia de uma educa9ao basica unitaria. 
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No ano de 2005, a comunidade escolar estava composta por 1 diretora, 1 diretora 

auxiliar, 48 docentes , 6 pedagogas, 1186 discentes , 9 funciomirios administrativos e 16 

auxiliares de servi9os gerais. 

0 organograma funcional de gestao democnitica e colegiada da Escola abrange: 

I . 0 Conselho Escolar 

II. A Equipe de Dire9ao 

a) Dire9ao 

b) Dire9ao Auxiliar 

III. Da Equipe Pedag6gica 

a) Supervisao de Ensino e Orientayao Educacional 

b) Corpo Docente 

c) Conselho de Classe 

d) Biblioteca 

IV. Equipe Administrativa 

a) Secretaria 

b) Servi9os Gerais 

V. 6rgaos Complementares 

a) APMF - Associa9ao de Pais , Mestres e Funciomirios. 

c) Gremio Estudantil 

4.2) Diagn6stico da situacao 

Na busca pela qualidade , como disse o navegador Almir Klink "existe urn tempo para 

melhorar, para se preparar e planejar; igualmente existe urn tempo para partir para a a9ao". 

Para tanto e necessario fundamentar todo o processo de implanta9ao do sistema gestao da 

qualidade 5S, conhecer o ambiente , as pessoas envolvidas e as condi9oes de trabalho, 

evidenciando as dificuldades e problemas freqiientes , seus diversos estagios e aspectos 

fisicos que interessam para uma investiga9ao concisa da melhoria a ser alcanyada. 
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4.2.1) Registro fotografico 

Figura 3: Ambiente externo - Entrada dos alunos 

Figura 4: Ambiente externo -Portiio de entrada de alunos 
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Figura 5 : Quadro de giz de uma sa/a de aula 

Figura 6 : Armario inadequado para material de limpeza 
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Figura 7: Cozinha da escola 

Figura 8: Sa/a dos professores - materiais didaticos 
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Figura 9 : Biblioteca 

Figura 10: Almoxarifadol 
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Figura 11 : Almoxarifado 2 

Figura 12 :Laborat6rio de informatica 
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Figura 13 : Parede interna do patio 

4.2.2) Brainstorming 

Para a composic;ao do diagn6stico da situac;ao, a utilizac;ao do brainstorming consistiu 

em anotar todas as ideias emergentes em uma reuniao ou discussao, mesmo que estas 

pudessem parecer insanas. Por outro lado e urn excelente mecanismo de educac;ao e 

treinamento.A sua conducyao possibilita o envolvimento pleno das pessoas , procurando 

entender o problema, as suas causas e as contramedidas para ataca-las. Neste sentido, alem de 

estimular as anotac;oes , deve zelar para que todos os participantes cumpram regras, mantendo 

urn ambiente propicio a gerac;ao da inovacyao na instituic;ao . 

A coleta de ideias devera ser espontanea, em tempo determinado e que possa 

possibilitar a gerac;ao do maior numero possivel de ideias .Nao requer resolver o problema de 

imediato, porem deve apresentar alguns esclarecimentos. 

As ideias devem ser registradas em local a ser visualizado pelos participantes 

estimuladas a tim de processar ideias nas as seguintes dimensoes : 
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1) Metodo pedag6gico 

2) Equipe pedag6gica 

3) Alunos 

4) Professores 

5) Funciomirios 

6) Condi9oes ambientais 

7) Instala9oes fisicas 

8) Material didatico 

9) Tecnologia 

1 0) Recursos 

11) Produtividade 

12) Investimentos 

4.2.3)Analise do Ambiente 

A realiza9iio de urn inventario das for9as e fraquezas da institui9iio no seu ambiente 

intemo e suas oportunidades e amea9as existentes no seu ambiente extemo , e do grau de 

adequa9iio entre elas, analisa com eficiencia sua competitividade sob quatro variaveis, 

segmentada conforme as figuras 14 e 15. 

AMBIENTE INTERNO 

VARIA VEL · ·· · Fo~c.1sis) . ·,/i 
. ·'/ ; 

i 
AMBIENTAL I·· ,c :•· FRAQ(JEZAS(JJ} 

. . 
•! 

·••t·'•·> •·· !. \ ! ,' 
... •. ' 

• Plano de Carreira . • Dependencia de alguns 

MAO-DE-OBRA funciomirios nao ftxados na 

institui9lio. 

• Agilidade • Manuten9lio 
PROCESSO 

• Padroniza9lio • Dependencia tecnol6gica 

ECONOMICA • Otimizayao de custos • Novas tecnologias 

Figura 14:Matriz SWOT- Ambiente Inferno 
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VARIA VEL 

AMBIENTAL 

ECONOMICA 

POLITICA 

COMPETITIV A 

CULTURAL 

TECNOLOGICA 

GEOGRAFICA 

AMBIENTE EXTERNO 

• Parceria com empresas privadas • Escassez de verbas, limita 

possibilita melhorias 

investimentos. 

• lsen~ao de impostos 

• Flexibilidade 

• Criar diferenciais 

• Criar diferenciais, atraves de 

investimentos 

• Leis onerosas 

• Oferta dos mesmos servi~os 

• Baixos salarios desmotivam os 

investimento em projetos sociais colaboradores. 

• Agilidade • Manuten~ao 

• Qualidade de informa~ao • Dependencia 

• Localiza~ao estrategica diminui • Necessidade de capta~o de mao 

custos. de obra especializada de outras 

localidades 

Figura 15 :Matriz SWOT- Ambiente Externo 

4.2.4) Diagrama de Causae Efeito ou Ishikawa 

Com a finalidade de se obter uma visualizayiio melhor com relayiio as causas coletadas 

recorre a ferramenta a seguir: 
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Tecnologia 
Material didatico 

de Cargos 

Figura 16: Diagrama Causae Efeito ou Ishikawa 
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5. PROPOSTA 

5.1) Sistema 

Urn sistema e conjunto de processos distintos, interligados, visando o cumprimento de 

uma missao comum (objetivos preestabelecidos)."Representa a forca cinegetica que mantem 

funcionando determinado conjunto, de forma interdependente, realizando a sincroniza9ao de 

fluxos6".Considerado como todo o arranjo ou combina9ao de elementos que formam uma 

unidade,tem urn relacionamento funcional e uma meta comum.E composto de varias partes 

(subsistemas) que trabalham de maneira harmonica para atender a urn objetivo para qual o 

sistema foi criado. 

Os sistemas sao compostos pelos: 

componentes estruturais (partes estaticas) 

componentes operacionais (processos) 

componentes em processamento (produtos) 

Urn sistema da qualidade forma uma unidade integrada : 

Componentes: estruturais,processos funcionais e em processamento 

Atributos 

Relacionamento 

6 Razzolini Filho,Edelvino "Diciomirio de administra~ao de A a Z " Curitiba: Jurua, 2003 
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5.2) Estrutura do sistema 

5 .3) Recursos 

ESTATUTO 

ADMIN.ISTRAf:;AO 
DE RECURSOS 

ESTRUTURA DO 
SISTEMA 

Figura 17: Estrutura do Sistema 

SISTEMA DE 
PLANEJAMENTO 

SISTEMA DE 
DOCUMENTAf:;AO 

SISTEMA DE 
SERVIf:;OS GERAIS 

A) Humanos: funciomirios e servi9os de terceiros. 

B) Fisicos: predio e instalay5es. 

C) Materiais: componentes de limpeza, conserva9ao e manuten9ao. 

D) Financeiros: fluxo de caixa ,movimentayao bancaria com verbas 

recebidas,doayoes . 

E) Informay5es :livros ,pesquisas, visitas tecnicas,relat6rios. 

F) 5W2H 
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5.4) Plano de implantacao 

5.4.1 - Semimirio de sensibiliza<;ao 

A primeira etapa de prepara<;ao para a implanta<;ao do programa e a sensibiliza<;ao da 

institui<;ao, que far-se-a da seguinte maneira: 

• Estrategia de envolvimento das pessoas no contexto do projeto inovador 

• Palestra de apresenta<;ao do Programa 

• Promo<;ao de visitas tecnicas a institui<;oes que estejam implementando o 5S 

• Elabora<;ao de circulares com artigos de implementa<;oes de sucesso. 

• Desenvolvimento de artigos pr6prios com base nos conhecimentos adquiridos 

para difundir entre as pessoas estrategicas 

5.4.2- Escolha do Comite Central 

A fun<;ao basica do comite central, e fomentar as atividades do 5S por toda a 

institui<;ao .Para tanto os envolvidos, devem conhecer profundamente os conceitos, e ter uma 

capacidade de lideran<;a devidamente reconhecida.Ele e responsavel pela cria<;ao da estrutura 

para a implanta<;ao do 5S, pelo treinamento dos colaboradores e pela propria promo<;ao 

integrada do 5S, inclusive auditando a operacionaliza<;ao. 

A forma de composi<;ao do comite do 5S esta apresentada na figura 16. 
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10 

20 

30 

40 

so 

60 

~esponsAvel · · 

;/ pel~: s$ : , 

,principais 
' . '~ . ' :-_;_,: -.~,-

. ,V;antage~s .. 
Pri~cipa•s Desyantagens ' 

_ Dedicaoiio suficiente ao 5S; 
Pessoa estrategicamente selecionada I_ Facilidade de acompanhamento da direoao; 
(Gestor) 

- Centralizaoiio do sistema; 

Coordenador da equipe pedag6gica 

Coordenador dos professores 

Coordenador do administrativo 

Coordenador de servioos gerais 

Comite de diretores 

- Conhecimento aprofundado sobre conceitos; 

- Tempo maior de dedicaoiio; 
- Inten¢es bloqueadas pela direoao 

- Enfatiza o aluno; 

- Desenvolve atividades pedag6gicas; 
-Tende a teorizar muito o assunto; 

- Concilia o 5S com ferramentas ja existentes I - Tende a limitar o 5S as atividades de ordem e 

(ordem e limpeza); limpeza; 

- Tern uma visiio critica sobre o nivel atual de 

sujeira; - As melhorias tendem a ocorrer no inicio da 

- Auxilia a execuoiio de melhoria dos ambientes 1 implantaoiio; 

fisicos; 

- Comprometimento 

e poder de decisao 
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5.4.3- Treinamentos 

0 treinamento dos representantes do comite ocorreni da seguinte forma: 

• Leitura de Literatura Especifica: Uma leitura minuciosa de uma publica~ao 

sobre o assunto e fundamentada, antes de qualquer outra metodologia.No caso 

do comite ,sera utilizado o metodo de leitura compartilhada de capitulos pre

estabelecidos com interpreta~ao e discussao dos mesmos. 

• Visita a instituis;oes que estejam em processo de implantas;ao ou com 

programas ja implantados : A visita a institui~oes que participem deste 

programa oferecera uma demonstra~ao visual do que e possfvel com o 5S. 

• Participas;ao em cursos de 5S: A Participa~ao em cursos de 5S podera oferecer 

aos componentes do comite, oportunidade para esclarecer duvidas e consolidar 

conceitos, fundamentos e estrategias de implanta~ao. 

5.4.4 - Estrutura do plano de implanta~ao 

A figura 19 apresenta a estrutura geral do plano de implanta~ao do programa 5S,de 

forma coletiva e interdisciplinar. 
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Promover uma melhoria do ambiente de trabalho e das rela~oes humanas. 

o ·QUE QUEM:··· ,I, "o.ND:E coMo · 1 ·poRQ!JE 1 QUANDO 1',. QUANTO 

Promover a Escola como I - Dire9ao e I Coh!gio Estadual Miguel I - Executar o trabalho I -Garantir a satisfa9ao I Proximo 

ambiente de satisfa9ao das I Dire9ao 

necessidades de seus Auxiliar 

Franco Filho-Ensino I escolar como produto de I da comunidade I semestre 

Fundamental e Medio. uma escola de qualidade escolar 

membros. - Equipe I Contenda-PR - Enriquecer a estrutura de ~-Minimizar 

ensino com atividades monetarias. 

perdas 

pedag6gica 

diversificadas 

organizadas 

e 1 - Resgatar a educa9ao 

de qualidade. 

- Propiciar aos professores ~- Adequar o curriculo 

condi9oes de desenvolver as necessidades dos 

urn born trabalho 

-Aproveitar os talentos da 

comunidade escolar 

seus membros. 

Figura 19: Estrutura do plano de implanta9iiO (5W2H) 
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-Recursos Humanos. 

-Assessoramento 

pedag6gico 

-Estrutura fisica 

-Materiais 

pedag6gicos. 

-Materiais 

manuten9ao 

peri6dica 

para 

( defmir em reuniao) 



6. LAN<;AMENTO DO 5S 

6.1) Defini9ao de formuhirios 

0 comite central tern como responsabilidade defmir e elaborac;ao de formularios para: 

• Elaborac;ao de Pianos de Execuc;ao; 

• Criterios de avaliac;ao 

• Defmic;ao e nivel de atuac;ao do responsavel; 

• Realizac;ao do lanc;amento do 58; 

• Delimitac;ao de locais de trabalho com respectivos responsaveis. 

6.2)Defmiyao do Dia de Lan9amento do 58 

0 lanc;amento do programa 58 na instituic;ao ,em data defmida pelo comite chamado 

de "Dia da Grande Limpeza" , tern por objetivo: 

• Promover urn mutirao organizado, buscando melhorar o ambiente de trabalho; 

• Desenvolver ac;oes de descarte e limpeza nos locais de trabalho; 

• Demonstrar visualmente os resultados imediatos; 

• 8ervir de marco de implantac;ao do Programa 58. 

Devido ser uma instituic;ao de pequeno porte,o lanc;amento do 58 pode ocorrer em urn 

s6 dia por toda a instituic;ao.As maiores vantagens e desvantagens sao : 

Vantagens 

• Reduzir custos de promoc;ao (faixas, cartazes,brindes,despesas com 

palestrantes,filmagem,etc) 

• Mobilizar toda a instituic;ao 
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Desvantagens 

• Dificuldade maior nos processos de apoio (servi9os gerais ,documenta9ao, 

almoxarifado) 

• Atendimento precario as clientes extemos 

• Concentra9ao de recursos materiais, onerando custos (material de limpeza, 

equipamentos, etc) 

6.3) Programas;ao das atividades e eventos 

As principais atividades do lan9amento do Programa 5S serao: 

• Defmi9ao e instala9ao das areas de descarte; 

• Defmi9ao de coordenadores de area; 

• Programa9ao de treinamento e apresenta9ao do plano para toda a equipe; 

• Elabora9ao e envio de convites a Comunidade Escolar ; 

• Elabor~ao de regulamento de prom09oes; 

• Confec9ao e/ou compra de material de divulga9ao (faixa, cartazes e adesivos); 

• Compra de materiais de apoio (materiais de limpeza , lixas , tinta ,cola e 

mangueiras ); 

• Solicita9ao de equipamentos de apoio ( caminhoes,bombas de alta pressao, 

maquina fotografica e filmadora) 

• Cafe matinal; 

• Almo9o especial; 

• Apresenta9ao cultural dos alunos (grupos de musica). 
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6.4) Definicao e instalacao da area de descarte 

Devem ser definidas as areas de descarte de material ( chamadas areas do SEIRI).Estas 

areas tern os seguintes objetivos: 

• Retratar o nivel de descarte; 

• Facilitar a detec9ao de anormalidades na atividade de descarte; 

• Possibilitar a utiliza9ao de materiais por outros processos ou pessoas; 

• Estimular as pessoas que ainda nao iniciaram o descarte; 

• Servir como parametro para consolidar o SEIRI (utiliza9ao). 

Com rela9ao ao aproveitamento dessas areas: 

• Nao deve ser enviado o material que ja e normalmente descartado dos 

ambientes de trabalho, como lixo, sucata, restos de alimentos. 

• A area deve ser devidamente sinalizada com o objetivo de direcionar o 

descarte de material de acordo com a seguinte classific~ao: 

Materiais para recupera9ao 

Materiais para outros 6rgaos 

Materiais para almoxarifado 

Materiais para lixo 

Materiais para reciclagem 

• Todo material colocado na area de descarte devera ser etiquetado. A figura 20, 

mostra como o uso da etiqueta facilita o destino do material descartado,bem 

como possibilita quantificar o volume descartado.A sistematica de 

preenchimento e os responsaveis serao defmidos pelo comite central . 
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'.,, '··• C,.~!ltrole de.,~aterial de,sc~~ado 
•··.· 

; 

Local de origem Responsavel Visto Data 

Destino 
Descri~lio Quanti dade Valor Valor 

de material Estimado 
Local Responsavel Recebido 

proposto 

TOTAL 

Figura 20 : Modelo da etiqueta para controle de material descartado 

6.5) Treinamento e apresentaca.o do Programa 

0 objetivo desse treinamento e uniformizar os conceitos por toda a equipe, tomando-a 

conhecedora dos seus beneficios.sAs equipes devem participar de varias etapas de 

treinamento: 

Primeira Etapa: Conhecimento 

• Sensibilizayao: Apresentayao de fotografias do atual ambiente de trabalho; 

• Fundamentayao do 5S: Apresentayao de conceitos e beneficios; 

• Apresentayao do programa: Apresentayao da programayao de atividades e 

eventos para o lan9amento do 5S.Enfase para a sistematica de descarte de 

materiais; 

• Apresenta9ao de Metas: Apresenta9ao de prazos e valores; 
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Segunda Etapa: Treinamento no Trabalho 

• Acompanhamento do descarte:acompanhamento do chefe imediato para 

realizar correc;oes; 

• Prelec;llo: discussllo no inicio do Dia do Lanc;amento do 5S, para estabelecer o 

que sera feito. 

6.6) Descarte de Materiais 

0 descarte de materiais ocorre logo ap6s treinamento e apresentac;llo do programa de 

atividades e ventos.Portanto, devem ser preparadas as areas de descarte para , logo ap6s o 

treinamento, as pessoas poderem usa-las.A figura 21 mostra alguns tipos de materiais a serem 

encontrados com as respectivas providencias. 

I> ·'' MATERIAL !''PRQVDlEI'lCIAS ··· ;,. 
,, 

•· i ·.· 
-Mante-lo mais proximo possivel do 

Necessario e de uso freqiiente 
usuario 

-Mante-lo em instala~oes centrais que 
Necessario e de uso esponidico 

permitam uma otimi~ao do uso 

Necessario, porem precisa de -Negocia-lo em fun~ao do custo/beneficio e 

recu~ao da disponibilidade fmanceira 

Desnecessario, porem util para outras 
-Negocili-lo ou oferece-lo a interessados 

pessoas 

Desnecessario, porem util para outros 
-Adapta-lo ou aliena-lo 

fins 

Expor 0 material 
' 

durante urn periodo 

Desnecessario e inutil definido, para possiveis interessados 

-Descarta-lo definitivamente 

Figura 21: Materiais e providencias 
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6.7) Dia de Lancamento do 5S 

0 Dia do Lan~tamento do 5S e urn dia festivo, em que as pessoas, num mutirao 

organizado, ja deverao ter descartado tudo o que for inutil e farao uma limpeza geral no 

ambiente de trabalho. 

Como se trata de uma institui~tao de pequeno porte ,alguns cuidados deverao ser 

tornados para evitar problemas nesse dia: 

• Todas as pessoas devem saber o que faze ao Iongo do dia; 

• As pessoas devem limpar as areas com uma postura de supervisao, listando 

condi~toes irregulares ; 

• Devem ser discutidos e monitorados os cuidados com acidentes de trabalho 

No final do dia e realizados urn fechamento, com a participa9ao da diretoria, 

convidados e pessoas envolvidas com a sistematica de promo~tao do programa 5S. 

A atividade fmal ocorre com a entrega de premios aos vencedores de eventuais 

concursos definidos pelo comite, manifesta~toes da dire~tao e coordenador e con:fratemiza~tao. 

6.8) Avaliayao do 5S ap6s o lan9amento 

Ap6s o Dia de Lan~tamento do 5S, e feita uma avalia~tao sobre tudo que 

aconteceu.Para tanto, e necessario que seja realizada a primeira avalia~tao oficial do 5S, da 

qual participem todos os envolvidos com a promo~tao do 5S na institui~tao , atraves de 

formulario proprio. 

0 volume de material descartado deve ser contabilizado e a informa~tao deve fazer 

parte do relat6rio descritivo sobre as etapas realizadas .0 resultado deve ser enviado para os 

responsaveis e para a dire9ao que tomara as providencias gerencial cabivel. 

Em reuniao serao discutidas as etapas seguintes de implanta~tao do 5S. 
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7. DESENVOLVIMENTO DO 58 

7.1) Elabora<;ao do plano de execu<;ao 

0 plano de execuyao visa defmir a forma do 5S. Neste plano serao defmidos todas as 

etapas, os procedimentos,as responsabilidades, o cronograma, as metas e os investimentos 

(tabelas 1, 2 e 3).A partir das metas estabelecidas sao planejadas ayoes para remover 

pendencias e para implantar melhorias. 

Ap6s a elaborayao, o plano deve ser discutido com todos da equipe : 

• Particularidades de cada urn dosS; 

• Delimitayao de locais de trabalho ; 

• Metas estabelecidas; 

• Ayoes de soluyao de problemas e implementayao de melhorias; 

• Sistematica de avaliayao e reconhecimento. 

7.2) Execucao do 3S 

Ap6s o lanyamento do 5S vao ser executados os tres primeiros S com maior rigor, 

estruturalmente planejados. 

Embora na preparayao e na propria realizayao do "lanyamento do 5S", ja tenha sido 

feita uma separayao entre as coisas necessarias e desnecessarias, algumas pendencias que nao 

foram solucionadas precisarao de urna avaliayao , urn cronograma, urn plano e a execuyao das 

propostas. 
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7.2.1- SEIRI (utiliza~ao) 

Embora na prepara~ao e na propria execu~ao do "lan~amento do 5S",ja tenha sido 

feita a separa~ao entre coisas necessarias e desnecessarias, algumas pendencias que nao foram 

solucionadas precisarao de uma execu~ao mais rigorosa. 

a)Lista de verijicafiiO do SEIRI: 

• Existe desperdicio que devera ser reduzido e/ou evitado? 

• Existem objetos que ha urn born tempo foram guardados e ate 

entao ainda nao foram utilizados, ou, em caso afrrmativo, a 

freqiiencia no uso foi muito baixa? 

• Ha coisas desnecessarias no seu local de trabalho? 

• Todos os itens desnecessarios estao separados e classificados 

• A sujeira pesada foi removida? 

b) Dijiculdades do SEIRI: 

• Apesar de parecer facil, o SEIRI encontra certa resistencia pelo 

fato de algumas pessoas guardarem coisas que "um dia podem 

servir" ,que podem ser vencidas:Retirando todos os objetos do 

ambiente, classifica-los e retomar somente os necessarios, 

armazenando conforme sua freqiiencia de uso; 

• V erificar se os documentos adquiridos ainda tern utilidade; 

• Questionar a quantidade exagerada de objetos 

7.2.2 - SEITON (ordenayao) 

Esta e uma atividade de estudo do "layout" adequado para o ambiente e os 

objetos.Uma vez que os objetos desnecessarios foram segregados e descartados,resta 
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ordenarem-se os necessarios ~de forma que haja a facilidade de acessa-los, em fun<;ao do 

tempo e do desgaste fisico para tal. 

Para realiza<;ao dessa etapa e importante prever o seguinte: 

• Dedica<;ao de tempo; 

• Maior carga de trabalho para fun<;oes de apoio; 

• Maior consumo de material de escrit6rio. 

a) Lista de Verificar;lio do SEfTON 

• Ha lugares definidos, e na forma definida, para todas as coisas? 

• Todos os objetos sao identificados? 

• A facilidade de acesso aos objetos e proporcional a freqiiencia 

de sua utiliza<;ao? 

• Existem criterios para ordenamento dos objetos? 

• Existe uma padronizayao, para objetos utilizados? 

• 0 "layout" permite uma melhor utiliza<;ao do espa<;o ? 

• Existe uma otimiza<;ao dos recursos disponiveis? 

b) Dificuldades do SEfTON 

A maior dificuldade do SEITON e a obten<;ao do melhor 'layout ",exigido para 

facilitar o acesso ao material quando necessario". 

7.2.3 - SEISO (limpeza) 

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

apurada que a realizada no "Dia da Grande Limpeza" .Na medida em que a limpeza e feita 

pelo proprio usuario do ambiente, ele assume uma postura de inspetor, visando descobrir e 
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eliminar as fontes de sujeira.A simples atitude de limpar o seu proprio ambiente, provoca uma 

maior intimidade entre o homem e os recursos que o envolvem. 

a) Lista de Verific(Jfiio do SEISO 

• Paredes, teto, piso ,maquinas equipamentos estao limpos,isentos 

de poeira,etc? 

• As instala9oes estao devidamente pintadas e identificadas? 

• Existe poeira por tras ou por baixo de objetos armazenados e 

dos moveis e utensilios? 

b) Dificuldades do SEISO 

As medidas de combate as fontes de sujeiras sao as atividades mais importantes do 5S 

no local de trabalho.A dificuldade da pratica do SEISO e convencer os usuarios do ambiente 

de que a responsabilidade da limpeza deve fazer parte das suas atividades cotidianas. 

7.3.4- Avalia9ao dos 3S 

A freqUencia da avalia9ao deve ser discutida e cumprida; os resultados devem ser 

divulgados, e as equipes reconhecidas.Caso as metas nao sejam alcan9adas, devem ser 

revisadas, prevendo urn novo prazo. 

0 anexo B apresenta urn formulario para condu9ao da avalia9ao dos 3S. 

7.3.5 - SEIKETSU (asseio) 

0 SEIKETSU e a perpetua9ao dos ganhos obtidos nas atividades do SEIRI,SEITON e 

SEISO .E executado pela padroniza9ao e melhoria constante de tudo e de todos. 

Deve-se elaborar normas visando regulamentar o raciocinio do 5S ,e a organiza9ao 

estrutural e das diversas atividades do dia a dia.Um placar do 5S mostrando a evolu9ao da 
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pratica nos diversos ambientes, deve ser instalado como forma de controle visual.Assim a 

padroniza((ao de cores passa a ser desenvolvida. 

a) Lista de Verifica£;iio do SEIKETSU 

• Ha procedimentos para as diversas atividades do 5S? 

• Os procedimentos sao conhecidos e compreendidos? 

• 0 local e limpo pelos pr6prios usmirios? 

• 0 ambiente e agradavel para 0 trabalho? 

• Hi criterios para a avalia9ao do 5S? 

• As pessoas estao limpas, bern vestidas e com postura adequada? 

• Existe a infra-estrutura para a pratica do asseio? 

• As salas de aulas estao em boas condi9oes? 

• Os banheiros estao em condi9oes adequadas? 

• Ha quadros informativos? 

• Os laborat6rios estao em boas condi9oes? 

b)Dificuldades do SEISO 

As atividades do SEIKETSU merecem uma aten((ao especial, pois exigem 

perseveran9a .Para a pratica do SEIKETSU,ha necessidade de uma promo((ao permanente do 

proprio 5S, incorporando-o a cultura da institui9ao. 

7.2.6 - SHITSUKE (disciplina) 

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

pessoas,bem como das normas vigentes.E uma atitude de respeito ao pr6ximo.Quando a 

disciplina se consolida, pode-se afirmar que o mesmo acontece com o 5S. 
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a)Lista de Verijica9iio do SEJKETSU 

• As normas e os procedimentos sao cumpridos rigorosamente? 

• As pessoas sao pontuais? 

• Os objetos e documentos sao guardados nos locais 

determinados, ap6s o uso? 

• 0 relacionamento entre as pessoas e agradavel? 

• Os ambientes sao avaliados com a freqiiencia estabelecida? 

• Aquilo que se procura e acessado sem perda de tempo? 

• Fica material sobre a mesa, depois de encerrado o servi~o? 

b)Dificuldades do SHITSUKE 

A impontualidade e o sinal mais freqiiente da falta de disciplina,logo,deve ser o 

primeiro problema a ser atacado. 

7.3) Resultados esperados 

Os resultados esperados sao : 

• melhora na racionalidade do uso dos seguintes recursos: espa~o 

fisico,equipamentos,ferramentas, mao de obra, energia, insumos de produ~ao e 

material de consumo 

• aumento a integra~ao entre as pessoas nos setores e melhora a capacidade de 

trabalho em grupo 

• melhora no relacionamento entre pessoas do mesmo nivel hierarquico e com os 

niveis imediatamente superiores e inferiores 

• melhora na saude fisica e emocional 

• melhora no envolvimento e motiva~ao das pessoas para o trabalho 

• melhora na qualidade de vida das pessoas 

• aumento na qualidade do servi~o 
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• aumento na produtividade, gerando economia e lucros 

• enriquecimento na estrutura de ensino 

7.4) Riscos ou problemas esperados e medidas preventivas /corretivas 

"Qualidade come9a e termina com a educa9ao7" e nao acontece por conta propria E 
urn continuo envolvimento de pessoas que, no inicio parece inofensivo,mas no decorre do 

tempo, e se o processo for continuamente estimulado, apresenta resultados crescentes , porem 

corre riscos de apresentar problemas,que causam atraso no alcance de metas e geram o 

insucesso do programa de qualidade.A figura 21 apresenta os possiveis riscos ou problemas 

esperados e as medidas corretivas /preventivas para este programa de qualidade. 

I 

~~CQ$"~~~\~,, ~,Ul l i: , / .. ' . .. . . . .···.·•. 
PROBLEMAS ·MEDIDAS CORRETIVAS l PREVENTJDAS .. 

.., 

;~ ' . . ~ . ' . . ·. ~ ' 

ESPERADOS 

Desinteresse da dire~;ao Envolvimento de outros niveis 

Planejamento Inadequado Exercitar o planejamento: metodologia diversificada 

Treinamento precario 
Ferramentas simples, visitas tecnicas,estimulo ao 

autodesenvolvimento 

Sistema de remunera~;iio Acordos e ajustes salariais ; recompensas por diferencial . de 

inconsistente produtividade 

Escolha inadequada de Pessoas com maior disponibilidade de tempo e espirito de 

multiplicadores 

Descuido com a motiva~;ao 

Ansiedade por resultados 

Falta de apoio tecnico 

lideran~;a 

Atitudes comprometidas;demonstra~;oes de otimismo pela 

qualidade dos niveis superiores 

Adequ~iio de prazos ;Transparencia de resultados 

Pessoas que superaram limites de conhecimento,alcan~;aram 

metas e exploraram tecnicas para encontrar solu~es 

Figura 22: Riscos e problemas esperados e medidas preventivas /corretivas 

7 ISHIKA WA,l987 
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No sistema de gestao da qualidade, o fator principal para a sua garantia sao as ayoes 

preventivas.Elas devem ser tomadas antes da ocorrencia do problema.Para tanto, o 

profissional da educayao deve estar sempre atento ao cotidiano escolar, procurando identificar 

situayoes potenciais que mereyam uma analise mais aprofundada.Nao pode deixar de 

contemplar, tambem , as tendencias de mercado, as inova9oes tecnologicas e a propria gestao 

escolar. 

0 profissional de educayao , realizando uma analise sobre a propria pratica podeni 

indicar futuras dificuldades e antecipar-se com uma ayao preventiva para evitar ocorrencias. 

A9oes preventivas podem estar presentes nas reunioes pedagogicas, ao identificar 

dificuldades de aprendizagem, aspectos administrativos incoerentes e aspectos fisicos 

inadequados. 

Para assegurar que a a9ao preventiva seja eficaz, e fundamental que seja registrada, 

controlada e revisada ate a garantia de que seus objetivos foram alcanyados. 

A garantia do controle, em todas as etapas, e acompanhamento e o registro.Para isso e 

necessario implantar urn relatorio de nao conformidades e ayoes (Tabela 11 ). 

A proposta de a9oes corretivas deve partir dos responsaveis pelas atividades, atraves 

de reuniao do comite.Todas as ayoes corretivas e ayoes preventivas sao ayoes de melhoria, 

mas melhoria continua e muito mais.A melhor forma para entendemos a melhoria continua e 

atraves do conceito de Kaizen : "hoje foi melhor do que ontem, e amanha, com certeza, sera 

melhor do que hoje" 
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S.MANUTEN<;AO DOS 5S 

8.1) Plano de Atividades 

Por ser uma atividade intrinsecamente ligada ao , o 5S necessita ser permanentemente 

promovido. 

Para manter o 5s no ambiente de trabalho, faz-se necessario desenvolver urn plano de 

atividades, que deve incluir: 

• Estabelecimento de metas 

A defmi<;ao de metas numericas para o padrao de 5S dos ambientes e o pontape 

inicial para a manuten<;ao do programa.Com base nos resultados anteriores, nas metas da 

institui<;ao · e nas possibilidades de elimina<;ao de pendencias e introdu<;ao de melhorias, 

estabelecem-se metas para todos os compartimentos. 

• Planejamento da avalia<;ao , com elabora<;ao de formuhirios e criterios de 

pontua<;ao 

Uma tatica eficiente para a promo<;ao do 5S e a avalia<;ao dos ambientes, atraves de 

formuhirios de avalia<;ao , criterios de pontua<;ao ,sistematica de aplica<;ao e metas elaboradas 

pelo comite e padronizadas como urna ferramenta tl.nica para toda a institui<;ao. 

As tabelas 4 e 5, apresentam os formularies para avalia<;ao e as tabelas 6,7,8,9 elO 

criterios de pontua<;ao para as atividades do 5S. 

• Divulga<;ao de resultados; 

A divulga<;ao do processo do 5S deve ocorrer sempre, mostrando-se os pontos 

positivos,e destacando-se as areas que mais avan<;aram no processo. 

Deve-se criar urn painel como "ranking",e fotos que demonstrem uma evolu<;ao do 

ambiente. 
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• Campanha e concursos 

Para a consolida9ao e o aprimoramento do 5S e fundamental que sejam realizadas 

freqiientemente campanhas .Devem ser criados concursos de 5S ,valorizando: 

- "0 melhor ambiente do 5S" 

- "0 5S mais criativo" 

- "0 5 S da educa9ao" 

-etc 

• Visitas e participa9oes em eventos. 

As visitas a institui9oes que tenham urn estagio mais adiantado , sao motivadores, pois 

e a partir da experiencia e dificuldades enfrentadas que o 5S pode ganhar vida outer pianos 

revisados. 

Os depoimentos de profissionais, cursos e palestras sao fontes de informa9iio e formas 

de reciclar conhecimentos. 

8.2) Monitoramento do Plano 

Urn monitoramento deve ser feito para garantir a operacionaliza9ao do plano, 

realizando-se a avalia9ao dos ambientes e analisando os resultados. 

A avalia9ao adequada deve acontecer por meio formulario, que e uma ferramenta 

fundamental para o comite definir os rumos da atividade do 5s que no momento se 

desenvolve. 

A pontu~ao podeni ser dada comparando-se o ambiente com modelo, com uma 

norma que defma o padrao 5S desejado, ou por pessoas que tenham urn conceito de 

organiza9ao e limpeza reconhecido pelos colegas de trabalho. 
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8.3) Revisao do Plano 

Depois de cada avalia9llo do 5S, deve ser feita uma reuniao para discutir a eficacia dos 

pianos de atividades.As conclusoes serao utilizadas para a defmi9llo de novas metas. 

Locais que apresentarem alguns retrocessos na pontua9llo, devem ser analisados 

minuciosamente pois podem ter ocorrido: 

uma avalia9llo mal feita 

criterios inadequados 

rigor dos avaliadores 

avalia9llo em dia impr6prio 

realmente a decadencia do padrao 5 S 
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9. CONSIDERA<;OES FINAlS 

lnseridas em urn ambiente altamente competitivo, as institui9oes publicas de ensino, 

deparam-se com grandes mudan9as na sociedade.Ao mesmo tempo em que precisam adaptar

se a essas mudan9as , visando os padroes de excelencia educacional, veem surgir a 

necessidade de treinar os colaboradores a preparar seus alunos para ser agentes de 

transforma9ao. 

Com as megatendencias mundiais, imprevisiveis e aceleradas, percebemos a introjecao 

de novos conceitos e valores como a valoriza9ao do ser humano, o renascimento da arte e da 

espiritualidade e a preocupa9ao com o meio ambiente e com a qualidade de vida do homem 

no planeta, nos espa9os sociais de convivencia e em suas rela9oes nesses ambientes, inclusive 

no trabalho. 

Esses valores emergentes, deverao ser observados pelas institui9oes de ensino para 

nortear o eixo de mudan9as educacionais.Assumir urna tendencia pro-ativa nesse processo e a 

solu9ao que traz consigo a esperan9a para as organiza9oes , num momento cuja forca-motriz 

nao sao apenas o conhecimento e a tecnologia, mas o proprio homem. Trata-se da quebra de 

paradigmas intemos, urn processo de autodesenvolvimento.Aqui reside o potencial para 

qualquer mudan9a dentro de uma institui9ao de ensino: mudan9as corporativas sao resultados 

de mudan9as pessoais. 

A escola e o local onde tudo acontece, e cabe somente a ela liderar essa mudan9a., 

pensando em urn sistema educacional que promova uma pratica pedagogica divergente das 

tendencias atuais e envolver os participantes numa visao holistica, para repensar a genese do 

projeto pedagogico.Cabe, portanto, a organiza9ao estabelecer claramente quais os resultados 

esperados da fun9ao do docente e das areas de coordena9ao ,ressaltando a importancia para a 

institui9ao. 

A ausencia de memoria organizacional gera urn hiato na seqUencia dos processos de 

qualidade no gerenciamento, a falta de cultura de atendimento a clientes, a falta ate mesmo do 

senso do utiliza9ao, ordena9ao e limpeza do local de trabalho , bern como a postura 

inadequada e os problemas de relacionamento pessoal. Nesse sentido, cabe evidenciar ainda 

que o desenvolvimento do programa 5S, preve o resgate de valores, entendendo como 

investimento na educa9ao do homem o principia basico para a busca da excelencia em todos 

os espa9os da organiza9ao e da sociedade. 
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lO.ANEXOS 
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Tabela 1 : PLANO DE EXECU<;AO DO SS (Prepara~Ao) 

i;:FASE ,' .·' ·., ·. 9~YE . 
'. 

<''' 9~1\1. , pNJ>E . . ;; ' 'o:c co~o, 
I " P()RQUE \QlrANJ>9 QUAN.:!.Oc~ 

~:':~ :t<l.<· }:;-·- . : . . ·' -;.;. 
,, 

Preparar o plano de implanta~ao e Comite Definir etapas de Investimento em: 

escolha do coordenador Central 
Consultar bibliografias de "5S" 

implanta~ao do "5S" -Recursos humanos 

Workshop com Lan~amento do Programa 

empregados:Anunciar o plano de Coordenador 
Palestras: Apresentar o conteUdo do 

Oficializar a ado~ao do -Confec~ao de 

implanta~ao 
plano aos colaboradores 

plano faixas 

Escolher pessoas que possam dedicar 
Implantar a aplica~ao do 

Formar o comite local Coordenador parte de seu dia para desenvolver o -Materiais e 

0 "5S" equipamento de 
•< "5S" 
'-" Local de Elaborar co mite o Capacitar os componentes Pr6ximo limpeza 

~ 
com 0 

Treinar o comite local Coordenador 
trabalho mes 

~ 
cronograma de treinamentos do comite local 

Defmir um plano especifico de 
Discutir metas e prazos; 

Adotar plano consensado 
Coordenador Estabelecer criterios de passagem de 

implanta~ao 
um "S" para outro 

pelo comite 

Possibilitar 0 
Estabelecer honirios junto com o 

Treinar funcionarios Comite local conhecimento e a 
coordenador 

aplica~ao do "5S" 

Divulgar atraves de meio visual Oficializar 0 plano 
Deflagrar campanha Coordenador 

( cartazes, faixas) especifico 
----- -- ___..:._ ------ - -
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Tabela 2: PLANO DE EXECUf;AO DOSS (Execu~iio) 

FASE ' 0 'QUE;t ; , ';:o «?IJEM ()NDE ;;t, 1-t :. 
''·: 

·COMO ·l ·'' -~- , : \ PORQUE . .,, :·. QUANDO ~IJANTO ,-. > 

Fazer uma limpeza, separando objetos Investimento em: 

Realizar 0 SEIRI necessarios e desnecessarioS Para eliminar todo material 
Funcionarios 

( utiliza~iio) Descartar sem poluir desnecessario - Recursos humanos 
Pr6ximomes 

Elirninar ressentimentos 

Avaliar 0 SEIRI Coordenador Para avaliar a eficiencia do -Materiais e 

(utiliza~iio) geral 
Aplicar questionarios especificos 

SEIRI equipamentos de 

Ordenar, identificar e classificar objetos com 
Possibilitar acesso rapido e 

limpeza 
Realizar o SEITON 

Funcionarios seu peso, forma e frequencia de utiliza~iio 
(ordena~iio) com menor desgaste Pr6ximo 

Anotar as irregularidades 
bimestre 

Avaliar 0 SEITON Para avaliar a eficiencia do 
Coordenador Aplicar questionario especifico 

0 ( ordena~iio) SEITON 
•< Local de Identificar fontes de e as 

trabalho 
Limpar rigorosamente todo o local de trabalho 

origem de sujeira 
~ Realizar 0 SEISO Relacionar pontos de dificil acesso 
~ Funcionarios Manter limpo o local de 

(limpeza) Niio sujar ambientes alheios Pr6ximo 
trabalho 

Sinalizar piso e instalar placas de sinaliza~iio trimestre 
Pintar instala~oes 

Avaliar 0 SEISO Aplicar questionario especifico Avaliar a eficiencia do 
Coordenador 

(limpeza) Discutir forma de solucionar as pendencias SEISO 

Cultivar bons habitos 
Praticar o SEIKETSU Para padronizar e manter as 

Funcionarios Cuidar da saUde mental 
(saUde) 

Cultivar boas rela~oes 
melhorias atingidas 

Pr6ximo 

Cumprir horarios, normas, procedirnentos semestre 
Praticar o SIDTSUKE Cumprir 0 que foi 

Funcionarios Ensinar com o exemplo 
( disciplina) estabelecido 

Ser urn bom companheiro de trabalho 
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Tabela 3 : PLANO DE EXECUc;AO DO 5S (Manuten~o) 

,FASE ,, OQUE QUEM ONDE COMO 
' 

PORQUE ,QUANDO QUANTO 

lnvestimento 

Aplicar formulario especifico para em: 

avalia~ilo do ambiente 
Constatar a evolu~ilo do "5S" 

Apresentar os resultados em forma de nota, e atraves 
Avaliar 0 -Recursos 

Co mite do quadro de resultados do "5S", 
ambiente Discutir o resultado com o comite humanos 

mostrar a situa~ilo do ambiente em rela~ilo ao padrilo 

0 desejado •< Divulgar o melhor ambiente 1;,1-
Local de Pr6ximo z 

! trabalho ano 

Reconhecimento Coordenador 
Marcar dia solene para 

Estimular a pratica do "5S" 
reconhecimento do melhor ambiente 

Executar 
Funciomirio Criar o PDCA do "5S" Melhorar permanentemente o padrilo 

melhorias 

--- - ---- - -- --
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avaliado 

3S 

0 
00. -r.;l 
00. 

Objeto da avalia~o Como verificar 

Materiais necessarios de materiais nas mesas e em 

desnecessarios se confunde superficies horizontais 

Recursos sao sem a Matenais largados em cantos de parede, em 

devida importilncia cima de armarios ou outros superficies 

horizontais 

Nao M otimiza~ao no uso de Objetos em urn mesmo local 

recursos 

Os recursos disponlveis nao sao Materiais sem 

de materiais 

D Padrao Atual (%) : (Dividir o total de pontos por 60 e multiplicar por 100) 

D Padrao Anterior 

Nota Observa~oes 

(laS) 

D Evolu~ao (%) (Diminuir a pontua~ao anterior da atual, dividir o resultado pela pontua~ao anterior e 

multiplicar por l 00). 

Observa~ao : A nota 5 espelha a melhor situa~ao 

56 



avaliado 

58 Objeto da avalia~io 

Sistematiza\!ilo do 5s 

Pratlca 

Acesso rapido e sem 

informa\!OeS e recursos 

Cumprimento 

estabelecida 

de que 

Como verificar 

Forma\!ilo e atua\!ilo do comite 

de pessoas 

nos conceitos do 5S 

de controle visual 

darotina 5S 

Pontualidade 

Roup as 

D Padrilo Atual (%): (Dividir o total de pontos por 75 e multiplicar por 100) 

D 
D 

Padrilo Anterior 

Evolu\!ilO (%) : (Diminuir a pontua\!ilO anterior , dividir o resultado pela pontua\!ilO anterior e multiplicar por 100) 

Observa\!iiO : A nota 5 espelha a melhor situa~ilo 
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-.-~: ';[abela 6: CRITERIOS DE AVA:LIA<;AO DO SEIRI (utilizll~ao)' 
' .. '"_ ::>- .,::: ' < .;··. _;·_ ·'·· . · '· .· . , •,.,·-. ' ' ..... . ·' 

NOTA 
ITEM 

1 2 3 4 5 

Acumulo de materiais Nao h3 muita evidencia Ainda h3 bastante Ha materiais sobre as Ha poucos materiais Os poucos materiais, 

nas mesas e outras quantidade de justificativa mesas, sem causar e rna encontram-se 

superficies temporaria impressao identificados 

Materiais largados em Despreocupa~ao em Sem identifica~ao e com Ha poucos materiais Ha alguns materiais , Nao h3 materiais largados 

superficies diversas defmir destino de varios justificativa de que serao largados, porem nao porem com identifica~ao 

materiais descartados causam transtorno 

Materiais similares em v arios materiais similares Apesar das justificativas Algoma pessoa ainda Ha poucos materiais Nao h3 materiais 

mesmo local com pouco nivel de h3 nao-otimizacao de mantem materiais similares em urn mesmo similares.Os que existem 

utiliza~ao recursos similares ambiente sao de alto grau de 

utiliza~ao 

Materiais sem utiliza~io Muitos materiais que nao Muitos materiais sem Sao mantidos materiais Algumas pessoas ainda T odos os materiais 

tern mais utiliza~ao sao utiliza~ao sao mantidos, utilizados com baixa mantem poucos materiais mantidos sao utilizados 

mantidos, sem plano de porem ha urn plano para freqllencia sem utiliza~ao com freqllencia 

descarte descarte 
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,, ' 'fa~ela 7: CRJTERIOSDE AVAL~(:!AO DOSEITPN ,(ordeqa\lio) t "'' 
•·•· ,- ' - . / - . •' 

NOTA 

ITEM 1 2 3 4 5 

Empilbamento de Ha bastante material Ha muitos materiais sobre Ha poucos materiais sobre Em locais abertos nilo ha Todos os materiais silo 

materiais empilhado os outros, porem estilo os outros.Em locais empilhamento de ordenados corretamente. 

sido devidamente fechados a ordena~ilo materiais.Em locais 

ordenados ainda e deficiente fechados ha poucos 

Falta de identifica~llo de A grande maioria dos Apesar de muitos A grande maioria dos S6 nilo estilo identificados Todos os materiais estilo 

materiais materiais nilo esta materiais terem materiais esta com padroniza~ilo identificados obedecendo 

identificada identifica~ilo, a mesma identificada, mas sem material de uso individual a urn padrilo estabelecido 

nilo e funcional padroniza~ilo 

Falta de sinaliza~llo a Nilo ha sinaliza~ilo que Ha pouca sinaliza~ilo para Ha sinaliza~ilo para o Ha sinaliza~ilo Ha urn sistema de 

distancia facilite acesso ao que esta facilitar o acesso acesso ao que esta sendo padronizada,mas ainda sinaliza~ilo que permite 

procurando procurada,mas ainda nilo existem algumas acesso imediato ao que 

e funcional restri~oes de acesso esta sendo procurado 

Layoutinadequado A forma de distribui~ilo Ha uma preocupa~ilo em 0 ambiente tern uma boa Dentro de moveis e A disposi~ilo de recursos 

de recursos promove o otimizar os recursos, mas distribui~ilo de recursos, utensilios a distribui~ilo facilita o acesso rapido, 

desperdicio de tempo e a distribui~ilo e deficiente porem ainda e dificultado dos recursos esta sendo sem desgaste e promove a 

falta de contato entre as o relacionamento entre as executada aproxima~ilo de pessoas 

pessoas pessoas de niveis e de niveis e ambientes 

ambientes diferentes diferentes 
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1.'''' Tabela 8 : CRITERIOS i>E AV ALIA<:AO DO SEISO (lioipeta) , 
-~~- < ., 

I< ·- ' 3 ,, )/' . , ,. ,_ , ' . , . ' ,, : ._, , '"'' ' ' ' ,,. : < •• ' • : ' ' ' ' ' ., - ' 

,_ 
.\.,., 

NOTA 
ITEM 

1 2 3 4 5 

Sujeira ac:umulada Niio hA preocupa~ao com Os locais de pouco uso Ha sujeira acumulada Ha pouca sujeira apenas Nlio hA sujeira acumulada 

a limpeza de todo a estlio co sujeira apenas em locais de dificil nos locais de dificil em nenhum local do 

ambiente acumulada ace so aces so ambiente 

Paredes e pisos sujos Os pisos e paredes Alguns pontos do piso e Poucos pontos de sujeira Ha pouca sujeira em Os pisos e paredes estao 

encontram-se sujos e das paredes encontram-se em pisos e paredes.Niio hA locais de circula~lio totalmente limpos.Nlio hA 

desgastados sujos e desgastados desgastes nenhum ponto de sujeira 

Deposito de descartes Ha pouco espa~o para 0 espa~o e suficiente, Ha boa distribui~iio de 0 espa~o esta bem Os dep6sitos de descartes 1 

I 

cheios e/ou em descarte de materiais porem M nlio ha espa~o, porem a distribuido, a separa~lio e estlio adequados 

quantidade insuficiente distribui~lio adequada separa~lio de materiais e adequada, porem ha 

inadequada deficiencia nas condi~oes 

de higiene do local 

--- -- - -· ---------- ------ -------------~------- -
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1 ~: ;c " ,, t Tabeia 9 YCR;ITERIOS DE AVALiA~AO DO SElKE'J.'SU,(As~eio) .,y 

' 
' ' ' . "' ' ' : ... ' ,; ' .. ' . ., ? . 

NOTA 

ITEM 
1 2 3 4 s 

Elabora~lio de rotinas Nlio ha rotinas do 5S.A AJ~rotinassao Sao estabelecidas rotinas A sistematica de Ha uma sistematica de 

doSS pratica e aleat6ria estabelecidas, para para todas as equipes.Nao reconhecimento nao e reconhecimento 

algumas equipes ha sistematica de oficializada Oficial e que satisfaz o 

reconhecimento ego da equipe 

Realiza~lio de Ap6s o lan~amento do 5s, AJguns eventos de 5S Foram realizados alguns Ha programa~ao de Ha uma programa~ao de ' 

campanhas e outros nenhum evento foi foram realizados, mas eventos DO 5 S e alguns algumas campanhas do eventos e campanhas do 
I 

eventos realizado sem promover ganhos ganhos foram 5S. AJgumas nao estao 5S. Todas estao sendo 
I 

evidenciados sendo cumpridas cumpridas e com ganhos 
I 

significativos 

Locais ventilados e bem As condi~oes dos locais Ha grande anormalidade As condi~oes de trabalho 0 local de trabalho e 0 local de trabalho 

iluminados de trabalho provocam nas condi~oes de trabalho sao boas, necessitando de isento de oferece conforto e 

desgastes flsicos anormais para alguns dos cinco algumas melhorias polui~ao.Pequenos ruidos seguran~a com plenitude 

alguns dos cinco sentidos sentidos e lfunpadas queimadas das para os cinco sentidos 

ainda existem dohomem 

---
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IW;;', . , . ·{ .) ···.· . ;' < . Tab~la l~l: CRITERIBSDEAV.ALIA~A;O QO;SHITSUKJl) (DisCipJiD•) ,, . i ' • ·Ni ' ·.>,, •.i' . ···)· .· •. .•· ,, ' •.. . . .· •: ··· . : . . ''" ,.,,, ,, ., . .• ,,, ... < •. '' •.. . 

NOTA 
ITEM 

1 2 3 4 5 

Cumprimento das Nenhwna rotina e Apenas algumas rotinas As rotinas doSS silo Todas as rotinas silo As pessoas cwnprem 

rotinas de 5S cwnprida silo cwnpridas por cwnpridas, porem nllo ha cwnpridas sem rigorosamente as rotinas e 

algumas pessoas participa~ilo da lideran~a imposi~oes, porem a participam das revisoes 

sugestoes de altera~oes 

Pontualidade Ha wna acomoda~ilo A impontualidade ainda a A maioria dos Os compromissos silo Todas as pessoas tern wn 

geral com rala~ilo a alta compromissos e cwnpridos, mas ha forte compromisso com a 

impontualidade cwnprida com atrasos pessoas impontuais pontualidade 

Guarda de objetos em Muitos objetos silo Alguns objetos silo A maioria dos objetos silo Nos locais fechados os Todos os objetos silo 

locals deflnidos guardados os largados em guardados guardados, mas alguns objetos silo guardados guardados 

locais inadequados inadequadamente ou estilo condi~oes fisicas adequadamente mas ha adequadamente e 

recolocados em locais ruins e nilo segregados quantidades estritamente necessarios 

diferentes aos demais desnecessarias 

Redu~io de recursos Ainda e alta a quantidade A equipe de limpeza e A limpeza e eventual e 0 local de trabalho e Muitas a~oes foram 

para manuten~io da de pessoas que cuidam reduzida e os usuarios OS usuarios dedicam mantido limpo, porem tomadas para eliminar a 

limpeza estritamente da limpeza dedicam muito tempo a muito tempo para manter ainda nilo tern padrilo de gera~ilo da sujeira e a 

limpeza o locallimpo limpeza desejado sistematica e adequada 

Roupas adequadas e As roupas das pessoas A grande maioria das As roupas estilo limpas, Todas encontram-se com Todas as pessoas 

pessoas asseadas estilo sujas e a postura e pessoas encontra-se com porem ainda ha algumas roupas limpas e a grande encontram-se com roupas 

inadequada roupas limpas pessoas postura maioria com postura limpas e postura 

inadequada adequada adequada 
- .. - -- --- - --- ----- ----- -· ·-

{',.') 



" 

Numero: 
Data: 

, . < , CEMFF · I 
~N;C.A 

.. 

Area: 

1. Origem: 

( ) Reclam~ao ( ) Auditoria ( ) Processo ( ) Outros 
2. Descriyilo do problema 

3. Disposi9ilo 

4. Causa raiz 

) ~ corretiva ( ) ~ilo preventiva 

5. Proposta de ayilo 

Prazo: Data: I I Responsavel : 

6. Verificayilo de implementayao 

Data: I I Responsavel : 

7. V erifica9ilo da eficacia 

Data: I Responsavel : 
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1. Dermi~ao do gestor do 58 

2. Treinamento dos empregados 

2.1-Gestor 
2.2 - Dir~iio 

2.3- Gestor local 
2.4- Demais empregados 

3. Lan~amento do 58 

3.1 - Dia do Lan~amento 
3.2- Procedimento de Descarte 

3.2.1- Localiza~lio da area de descarte 
3.2.2- Destino de materiais dispostos 
3.2.3- Classific~ de materiais 
3.2.4- Contabilizariio de materiais 
3.2.5- Momento de descarte 

3.3- Programa~iio de Atividades 
3.3 .1 - Divulga~lio 

3.3 .2 - Concursos 

4.Avalia~o 

4.1- Sistematica 
4.2 - Responsaveis 
4.3- Formularios 

4.3.1- Tipos 
4.3.2- Objeto da avali~iio 
4.3.3- Freqiiencia da avalia~lio 
4.3.4- Tratamento das avali~es 

5.Estabelecimento de Metas 

5.1 - Metas para treinamento 
5.2- Metas para o plano de a~iio 
5.3- Metas para o lan~amento do 5S 
5.4- Metas de padroes do 5S 

6. Sistematica de Reconhecimento 
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