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APRESENTA<;AO 

Esta monografia tern como missao elaborar urn trabalho que auxilie a 

implementayao do programa 5S na empresa Gasparini do Brasil S. A .. , e seguramente 

atingimos este objetivo. Para uma melhor compreensao deste trabalho informamos que 

definimos e ratificamos os conceitos do programa 5S, estas ay5es repetidas foram 

intencionais e fundamentais para tomar a implementayao mais tangivel e exeqtiivel. A 

implementayao do programa 5S na empresa exigini mudan9as de comportamentos dos 

colaboradores, e haveni uma altera9ao na cultura organizacional da Gasparini do Brasil 

S. A. Entretanto, o ser humano e em sua essencia misoneista. 

Misoneismo, segundo o dicioml.rio Aurelio, e a tendencia de espirito ou 

atitudes sistematica de hostilidade a inova9ao ou a mudanya. Entao, teremos neste 

habito humano urn trabalho extra, e iniciaremos este trabalho recorrendo a hist6ria. 

!dade media ... 

Vassalos e Suseranos, as relay5es de interesses entre estas duas classes 

medievais era de extrema desigualdade, pois, os vassalos tinham trabalhos arduos e 

interminaveis, por sua vez, os suseranos, concessionarios dos feudos por 

recomenday5es da realeza, recompensavam seus vassalos com pequenas partes das 

produy5es. Os vassalos percebendo a falta de reconhecimento de seus suseranos, os 

quais exploravam ao limite maximo seus suditos, comeyaram negociar entre si os 

pequenos frutos de suas colheitas, e nestes encontros os vassalos, neste momento mais 

comerciantes que vassalos, foram crescendo e se organizando a tal ponto de formarem 

vilas, e estas vilas passaram a chamar-se de "Guildas" ou "Hansas", e estrategicamente 

para melhor representarem-se, as "Guildas" e "Hansas", agora ja organizadas, 

formaram "ligas" ou "cooperativas". Logo, aquelas relay5es com vantagem unilaterais, 

entre suseranos e vassalos, aceleraram o processo de comercializayao mundial, e os 

vassalos filoneistas, dispostos as mudanyas, e organizados, tornaram-se grandes 

comerciantes. Os suseranos, misoneistas, desapareceram. Entao, paradoxalmente, 
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pode-se dizer que e necessario, para a sobrevivencia evolutiva das classes, a vontade 

de mudanya, mesmo que exista a aversao do ser humano para tal. 

... Continuemos com hist6ria contemporanea brasileira ... 

. . . Escravos e Senhores de engenho, pode-se afirmar que existia uma relayao 

com beneficios unilaterais entre estas duas classes vividas no Brasil. E de 

conhecimento de qualquer cidadao minimamente informado que nos "brasis", da 

colonia, da monarquia, do imperio, e da republica, que a ra9a negra fora subjugada por 

senhores dos engenhos. Qui9a ate nos recantos sorrateiros deste Brasil modemo, 

classificado pela hist6ria como Era da Nova Republica, ainda encontraremos velhos 

coroneis, na via contraria da hist6ria, escravizando seres humanos. Entretanto, os 

escravos mostravam suas insatisfa96es, mas a estes rebeldes reservavam-lhes os 

pelourinhos. Porem, os escravos estrategistas conquistavam a liberdade e a dignidade 

organizando-se em quilombos. Contudo, os coroneis, misoneistas, avessos as 

mudan9as, nao entenderam que seus ex-escravos, agora livres por meritos pr6prios, em 

futuro proximo seriam cidadaos com rendimentos, e provavelmente seus clientes. 

Alem dos senhores do engenho nao terem uma visao futurista, eles conseguiram, com 

armas, pilhar os quilombos. Seculos passaram, e os descendentes dos escravos 

continuam sem poder de compra, vivendo a margem da sociedade. Aos descendentes 

de coroneis, que nao cultuaram o espectro da politicagem corrompida, coube o 

desaparecimento. Desaparecimento semelhante aos suseranos medievais que nao 

viram seus neg6cios prosperarem por misoneismos, Habito exclusivos destas classes 

estaticas em urn mundo de interesses altamente dinamico. Existe uma dificuldade, 

quase intransponivel, para as pessoas aceitarem as mudan9as, mesmo quando estas 

propostas trariam beneficios generalizados. 
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... Primeira e segunda Revolu~ao Industrial... 

Openirios e Industriais, as rela<;5es de interesses entre estas duas classes 

sociais, no periodo das revolu<;5es industriais de 1750 e 1850, nao eram muito 

amistosas, entretanto, j a existiam horas a serem trabalhadas e salarios a serem pagos. 

No transcorrer dos tempos, os operarios, preocupados com "mais valia", 

reivindicavam seus direitos, e os industriais, pelas pressoes e vis5es de urn futuro 

melhor, evoluiam, cedendo as exigencias do operariado, abrindo mao de lucros 

imediatos, e recebendo-os ao longo do tempo. Assim, o tempo se encarregou de 

mostrar que estas mudan<;as trariam beneficios a todos. Atualmente a classe de 

operariado das industrias tern boa remunera<;ao e os industriais agradecem seu 

merecido born quinhao. Por mais divergente que sejam os interesses de classes, 

interdependentes, existem sempre as necessidades das concilia<;5es. Os operarios tern 

seus objetivos, as industrias tambem os tern, eo ponto comum e que ambos irao atingi

los com apoio mutuo. 

Relatamos tres acontecimentos hist6ricos com a inten<;ao de mostramos a 

importancia vital, em qualquer fase da hist6ria, das seguintes necessidades: 

Necessidade de conciliar os interesses das classes, pois, caso nao ocorra uma 

aproxima<;ao dos objetivos das partes interdependentes, existini uma grande 

possibilidade de ambas desaparecerem. 

Necessidade de perceber as mudan<;as propostas pelas classes, pois, caso estas 

mudan<;as nao ocorram com a dinamicidade esperada, o fracasso apresentara seu 

ritmo, e com este a possibilidade de ambas as classes tambem desaparecerem. As 

percep<;5es das concilia<;5es dos interesses, e das mudan<;as necessarias sao os 

catalisadores do sucesso. 

A Administra~ao moderna e eficaz? 

Sim, lembramos que os relatos hist6ricos, os estudos de casos, os 

administradores empiricos e outras tantas experiencias fazem o sucesso da 
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administra<;ao cientifica. Contudo, se em urn passado, nao muito distante, o 

aprendizado do mundo dos neg6cios era todo intuitivo, empirico e hipotetico, 

felizmente, atualmente pode-se aprender muito com os pesquisadores e estudiosos dos 

mercados. Estes senhores, professores, mestres e doutores em administrar possuem 

conhecimentos especificos, "strito senso", ou genericos, "lato senso". Estes 

ensinamentos sao confiaveis, pois, provem de incansaveis estudos te6ricos interagindo 

com as analises em milhares de a<;5es praticadas por pessoas e empresas, buscando 

incessantemente os resultados, cujo em percentagem menor, estatisticamente, 

traduziam-se em sucesso. 

Sucesso? Perguntado para os doutores em administra<;ao, com tamanho 

conhecimento, qual seria a resposta para o sucesso das empresas neste mercado 

globalizado e extremamente competitivo. 

Resposta e 6bvia, foram unissonos. Esta na propria pergunta, portanto para 

sobreviver e preciso ser extremamente competitivo! Mas, como se pode ser 

extremamente competitivo? Conciliando os interesses das classes envolvidas no 

processo; Aproximando, organizando e objetivos destas classes; Ter disposi<;ao para 

levar em frente as mudan<;as obrigat6rias que trarao ganho coletivo. Em sintese, focar 

a<;5es atendendo bern os stakeholders 1, ou sej a, melhorar administra<;ao defendendo os 

interesses dos acionistas, colaboradores da empresa, dos clientes, e dos fomecedores. 

Porem e importante pagar os tributos aos govemos municipais, estaduais e federais, 

preservar o meio-ambiente, conseqi.ientemente, o resultado de todas estas a<;5es 

deverao trazer melhorias a sociedade como urn todo. 

Entretanto, como ter eficacia no born atendimento aos stakeholders. Como ter 

eficacia no born atendimento destes, uma vez que os objetivos sao tao diversos, e 

interligados? De qualquer modo nossa resposta esta clareando as a<;5es, pois, 

entendemos a necessidade das empresas serem competitivas, a questao resume-se 

agora na eficacia das a<;5es ... 

.. . Bern, quando descrevemos a rela<;ao entre suseranos e vassalos, quisemos 

mostrar a importancia de perceber-se a hora de mudar, pois, os vassalos com 

1DA CUNHA, Joao Carlos. CURSO DE GESTAO EMPRESARIAL Curitiba, PR: Ed. UFPR, 2005. 
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dinamicidade mudaram suas a<;5es e assim mudaram o curso de sua hist6ria evolutiva, 

ja a classe dos suseranos, estagnada, desapareceu. Entao, ai esta o primeiro desafio, 

quando se faz necessario mudar, e mudar-se-a rapido. Entretanto, ao relatarmos a 

explora<;ao dos escravos pelos coroneis, apresentamos a grande dificuldade do ser 

humano em aceitar as mudan<;as, onde ambas as classes perderam. Logo, aqui temos o 

segundo desafio, a resistencia a mudan<;a existe deste os tempos mais remotos, e 

preciso vence-la. Operarios e industriais, em nossos relatos hist6ricos, mostraram que 

as concilia<;5es de interesses fortalecem-se ambas as partes, o terceiro desafio e 

gerenciar interesses evitando os conflitos. 

Por fim, a eficacia sera atingida se entendermos e aplicarmos os titulos, 

denomina<;5es e conceitos descritos abaixo. Estes foram estudados exaustivamente 

pelos professores, p6s-graduados, mestres e doutores, dando autenticidade e valor a 

cada letra que se segue abaixo: 

-Colaboradores; Stakeholders; Qualidade Total; Qualidade de Vida; 

Reconhecimento; Recompensa; Pianos de Carreira e Salario; Participa<;ao nos lucros e 

resultados; Fatores Motivacionais; Necessidades Fisiol6gicas; Cultura organizacional 

adequada; SS ... 

.. . Exatamente aqui finalizamos nossa apresenta<;ao ret6rica, porem necessaria, 

e objetivemos nossas a<;5es na implanta<;ao com sucesso do programa SS na Gasparini 

do Brasil S. A. 
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I. INTRODU<;AO 

1.1. Objetivo do Trabalbo 

1.1.1. Gerais: 

- Desenvolver o plano de implementa<;ao do programa 5 S na empresa 

Gasparini do Brasil S. A. 

1.1.2. Especificos: 

- Apresentar diagn6stico da empresa para avaliar a grande necessidade do 

metodo 5 s. 
- Apresentar plano para implementar o metodo 5 S com detalhamento de 

etapas, recursos, treinamentos e formularios. 

- Apresentar metodos de avalia<;ao. 

- A empresa Gasparini do Brasil S. A. e uma empresa familiar, e assim sendo, 

torna-se tradicional e conservadora em seus principios. Organiza<;5es familiares 

normalmente desenvolvem culturas organizacionais conservadoras, e esta visao 

misoneista transfere-se aos colaboradores. Nestas empresas as propostas de mudan<;as 

sao recebidas com desconforto pela grande maioria dos funciomirios, de qualquer dos 

niveis estrategicos, gerencias e operacionais. Paradoxalmente o que propomos e urn 

projeto que trabalha com mudan<;as nas dimensoes fisica, comportamental e 

intelectual. 

- Para implantarmos o programa 5 S em nossa empresa, usaremos o plano de 

a<;ao 5W 2H. Seremos orientados em todas as etapas por estas perguntas estrategicas: 

0 que sera feito (What); Por que sera feito (Why); Quem sera o responsavel pela 

realiza<;ao das tarefas (Who); Quando cada uma das tarefas sera realizadas (When); 
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onde cada uma das tarefas sera realizadas (Where); Como sera realizada (How); 

Quanto custara e quais serao os beneficios (How much) .. 

-Para avaliarmos o desempenho do programa que esta sendo implementado, 

sera necessarios relat6rios sobre as melhorias assim como fotos e dados anteriores e 

atuais. 

1.2. Justificativas: 

Ao oferecermos urn programa de qualidade para uma empresa hipotetica, 

estaremos trabalhando as necessidades desta organiza<;ao, e solucionando os 

problemas, melhorando a estrutura, diferenciando servi<;os e produtos. Ao analisarmos 

a Gasparini do Brasil S. A. Percebemos tambem a necessidade de organizarmos os 

departamento, e para melhorarmos e fundamental estabelecer padr5es de 

comportamento, e alongando-se pelos pavimentos e sendo incorporado por toda a 

empresa, resultando por fim uma cultura organizacional disciplinada. Ao 

incorporarmos estas a<;5es, agora entendidas por toda a empresa, nossos produtos terao 

automaticamente urn born diferencial de mercado. Sabemos tambem a necessidade de 

melhorarmos continuamente, entretanto, para o futuro deveremos implementar o 

programa de qualidade total, entretanto, nosso primeiro passo eo programa 5 S. 

Acreditamos que o programa 5 S mostrara nossos objetivos para cada urn dos 

colaboradores, e consequentemente, resultados melhores para nossa empresa. Estamos 

dentes dos desafios e dificuldades que encontraremos, entretanto, estes trazem-nos o 

estimulo necessario para implementarmos com sucesso o programa 5 S. a 

implementa<;ao do programa 5 S em nossa empresa tera como beneficios redu<;ao de 

acidentes de trabalho, melhoria no moral dos colaboradores, melhoria de produtividade 

e a conscientiza<;ao sobre a importancia de todos os colaboradores na nova 

administra<;ao participativa. Assim estaremos preparando a empresa para receber 

novos programas futuros de qualidade. 



8 

1.3. Diagn6stico: 

Nos trabalhamos na Gasparini do Brasil S. A., deste o inicio de suas atividades 

no Brasil, e percebemos a inten<;ao dos diretores de implantar o programa de qualidade 

total, entretanto, e necessaria primeiramente organizarmos OS departamentos e 

conseqiientemente a empresa. Sugestionamos e explicamos assim a necessidade de 

implementarmos o programa SS, para futuramente implantaremos o programa de 

qualidade total. Nossa sugestao foi aceita imediatamente. 

Analisamos alguns problemas de ordem estrutural e exemplificaremos a 

segmr: 

- V erificamos que as informa<;5es transmitidas entre os colaboradores nao 

atingem a sua eficacia, ou seja, as ordens precisam sempre ser ratificadas para 

atingirmos as a<;5es objetivadas. 

- Nossa produ<;ao em algumas situa<;5es tern a velocidade reduzida por falhas 

no suprimento da materia prima. 

- Administrativamente possuimos uma padroniza<;ao dos procedimentos, 

entretanto, com controles muitissimo ineficientes. 

- Os departamentos acumulam papeis diversos em seus arqmvos por nao 

existir uma defini<;ao da area para deposito, uma vez que existem espa<;os diversos. 

- Percebemos que os colaboradores nao trabalham integrados com os mesmos 

objetivos, estes aparentemente dispersos, pois, suas a<;5es visualizam tao somente as 

tarefas diarias. 

- Engajamento, comprometimento, dedica<;ao, motiva<;ao, empenho sao 

substantivos necessarios para obten<;ao de resultados positivos. Entao, precisamos 

aciona-los. 

- Aparentemente existe uma organiza<;ao geral informal, pode-se definir assim, 

e necessaria defini-la com maior clareza, exatidao e contundencia. 



9 

1.4. Interferencias Negativas Para a Implanta~ao do Programa SS: 

- A Gasparini do Brasil S. A. tern como acionista majoritario a empresa 

Gasparini S.P.A., uma empresa italiana que nao possui certifica96es como ISO, QT, ou 

qualquer outra, entretanto, estas certifica96es na Europa ou Estados Unidos ja nao sao 

pre-requisitos necessarios, pois, as empresas e seus colaboradores trabalham a decadas 

com estes conceitos, e entenderam que e condi9ao inicial para o sucesso trabalharem 

com melhorias continuas, logo, estas institui96es vao aprimorando suas qualidades no 

dia a dia. Entao para a empresa Gasparini do Brasil S. A. sera necessario entender que 

se tivessemos a cultura do 5S. em nossa empresa nao seria tao necessaria a 

certifica9ao. 

- A Gasparini do Brasil S. A. possui urn organograma humanitario e 

democratico, onde apresenta algumas divergencias, pois, ficam duvidas de quem deve

se receber ordens. Aparentement4e alguns colaboradores que estariam em posi9ao de 

orientar, estao sendo orientados. 

-A empresa iniciou sua produ9ao no Brasil em 11 de mar9o de 2003, como 

objetivo de conquistar mercado, e assim o fizemos. Mas como estavamos preocupados 

em vender, nos deixamos em segundo plano a estrutura organizacional que agora esta 

dificultando-nos a crescer, sera preciso reverter esta a9ao unilateral e criar uma 

sinergia em todos departamentos. 

1.5. Interferencia Positiva para a Implanta~ao do Programa SS: 

- Nossos colaboradores sao profissionais e apresentando-lhes os futuros 

beneficios, gerados pela nova disciplina, estes trabalharao concisos para o sucesso de 

nosso programa. 

- Estamos com urn quadro de funcionarios pequenos e percebemos que e o 

momento exato para estas a96es. 
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- Diretoria brasileira acessivel e favoravel a irnplantayao do prograrna. 

- Born nivel intelectual dos colaboradores. 

II. REVISAO TEORICA EMPIRICA 

2.1. Programa 58 

2.1.1. Introdu9ao: 

0 prograrna 58 eo conjunto de cinco conceitos simples, tarnbern charnados de 

sensos, porern, rnuitissirno eficazes, pois, estas ideias sao catalisadoras do sucesso, e 

auxiliarn a96es das rnais simples ate as rnais cornplexas. Os colaboradores ao 

habituarern-se ao prograrna 5 's terao forman do o inicio de urna nova cultura 

organizacional, a qual ofereceni urn arnbiente rnelhor, esta rnelhoria e urna razao direta 

a dedicayao dos colaboradores. A Gasparini do Brasil S. A. situada no rnesrno 

endereyo, alocada nas rnesrnas edificayoes, corn os rnesrnos ativos e passivos, tendo o 

privilegio de confiar na rnesrna equipe de colaboradores sera rnuitissirno mais eficaz, 

ern fun9ao de urn prograrna: 0 prograrna 5 S. 

Seiri ( descartar), Seiton (arrurnayao ), Seisou (lirnpeza), Seiketsu (higiene) e 

Shitsuke ( disciplina), logo, cinco conceitos originados, definidos, testados e aprovados 

no Japao, que por decadas vern se aplicando ern varios paises, e ern centenas de 

milhares de ernpresa. A proposta deste prograrna revolucionario, ern sintese e: 

1. Analisar e DESCARTAR as inutilidades. 

2. REORGANIZAR as utilidades. 

3. LIMPEZA para o arnbiente novo. 

4. HIGIENE sera o resultado das a96es anteriores. 

5. AUTODISCIPLINA e a nova ordern. 

0 envolvirnento serio dos colaboradores neste prograrna e fundamental, urna 

vez que a irnplanta9ao do 5 S 's representa o prirneiro passo para obten9ao da qualidade 
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total com melhoramento continuo, logo, os engaj amentos ao programa, por todos 

colaboradores, apresentarao as seguintes mudan9as: 

- Mudan9a de habitos dos colaboradores, gerando assim uma nova cultura 

organizacional. 

- A limpeza dos espa9os trara a agilidade das a96es, e estas farao parte da 

rotina diaria, a qual e necessaria. 

- Os colaboradores terao ambientes mais limpos, organizados e saudaveis, 

gerando assim motiva96es maiores dos colaboradores por estas novas condi96es de 

trabalho, e conseqlientemente melhorias nos pr6prios desempenhos. 

- Aumento do moral dos colaboradores. 

- Aumento da integra9ao entre os colaboradores e suas equipes, resultando em 

aumentos de produtividade. 

- Aumento do comprometimento dos colaboradores com seus colegas e pela 

empresa, fortalecendo assim nossa empresa. 

- Os conceitos do programa 5 S sendo assimilados e praticados de tal forma a 

tomar-se habitos entre os colaboradores mudarao empresa Gasparini do Brasil S. A. 

Observayao: Estas informa96es acima foram obtidas atraves das leituras do 

volume no 1 intitulado Casos Reais de Implantayao de TQC- Programa 5S. 

2.2. Metodo 5 S's: 

Este simples metodo de reorgamzar pessoas, ambientes e departamentos 

possui muitos fatores positivos, entretanto, o maior beneficia sera o melhoramento da 



----------

12 

empresa, e sem exageros, melhoramento do pais, pois, assim ocorreu no Japao, pais 

origimirio destes metodos, a implanta9ao destes procedimentos recuperou a economia 

japonesa, assim como o Japao este metoda conquistou o mundo. 0 programa 5 S's foi 

fundamental para fortalecer a economia japonesa, e sera tambem o principia de uma 

transforma9ao na empresa Gasparini do Brasil S.A .. 0 mercado atual e muitissimo 

competitivo, e assim o sendo, e primordial que as empresas se organizem, se 

estruturem e apresentem urn diferencial, estes procedimento esta mudando a imagem 

de pequenos medias e grandes empresas. Se houve estrategias das empresas para 

sobreviverem neste mercado acirrado, agora o caminho a seguirem e somente urn 

trabalhar: 

Melhoramento continuo dos diferencias mercadol6gicos, adquiridos ap6s 

muitos investimentos, e fomecidos aos seus stakeholders. 

Por que as empresas podem nao se intersar pelo programa de melhoramento? 

1. Estao buscando sua sobrevivencia no mercado, com poucos recursos, e nao 

estao estabilizados suficientemente para trabalhar o processo. 

2. Certos empreendedores tomam-se autodidatas, e imaginam-se conhecedores 

de todo os bons procedimentos para suas empresas. Entretanto, existe uma verdade 

parcial neste pensamento, pois, estes empresarios podem comprar bern e vender bern 

seus produtos ou servi9os, mas melhoramento continuo e para consultores e 

profissionais. 

3. Empresarios desconhecedores do programa 5 S' s, ou similares, ou se 

conhecem, o e muito superficialmente, mesmo porque, a disposi9ao de aprender e 

minima, assim como, em sua visao conservadora, qualquer tempo gasto devera 

apresentar retorno em curta espa9o de tempo. 
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4. Misoneismo e companheiro do empresario que diz: "Nao vamos mexer em 

time que esta ganhando". Filoneismo e o habitue do empreendedor contemporaneo, 

este sim nasceu para o sucesso. 

2.3. Dimensoes do Programa: 

0 programa 5 s teoricamente e simples, entretanto para trabalharmos toda a 

sua abrangencia deveremos buscar resultados alem das dimensoes fisicas. E preciso 

agregar aos colaboradores os conhecimentos intelectuais e estes conhecimentos 

motivarao as mudan<;as comportamentais. 

De forma resumida, estaremos relatando abaixo conceitos, analises, e 

observa<;oes sobre os sensos do programa 5 S, programa este que e o assunto de nossa 

monografia, assim como, estaremos o implantando na empresa Gasparini do Brasil 

S.A. Acreditamos nos seus resultados do 5'S, que a mais de 5 decadas de 

implementa<;oes, vern mudado a hist6ria de muitas empresas. 

1 o Sen so - Descarte: 

E necessario trabalhar a otimiza<;ao do tempo e do espa<;o, logo, nesta fase 

deveremos perceber os procedimentos que realmente nos sao uteis, e te-los ao nosso 

alcance. Serao papeis, processos, equipamentos, ferramentas, e pessoas que farao o 

nosso dia a dia mais produtivo. 

Analisar, estudar, verificar, decidir, reciclar serao verbos compostos com o 

verbo descartar. Estas perfeitas conjuga<;oes verbais resultarao em hiperboles de 

espa<;os "super disponiveis", em pleonasmos, pois, "sairao fora" os atos e fatos que 

emperram processos e seguram o sucesso da empresa, e finalmente concretas silepses. 

" ... Venceremos!" 

V erificamos entao na pratica a necessidade de verdadeiras faxinas, 

consertando, removendo, repassando para outros colaboradores, ou substituindo o que 

for necessario, e se fa<;a o que for preciso, selecionando, organizando e destinando 
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cada item objeto de nossa a<;ao. Faremos uma catarse, soltaremos as ancoras e amarras, 

pois, sucesso e o nosso primeiro nome. 

Facilitemos estas a<;5es, perguntando-nos: 

- 0 que deveni ser jogado fora? 

- 0 que deveni ser guardado? 

- 0 que deveni ser substituido? 

- 0 que podeni ser doado? 

E importante entender que ap6s esta fase de descarte, sobrarao espa<;os, 

aumentarao as facilidades nos controles tanto de estoques como de produ<;ao, 

aumentarao as produtividades dos departamentos: Administrativo, Comercial ou 

Produtivo. A otimiza<;ao e fundamental para a redu<;ao de custos. Estas economias 

serao resultados do novo ambiente cultural pontuando racionaliza<;ao dos processos, e 

colaboradores dispostos a serem os responsaveis pelos diferenciais. Estas a<;5es 

reduzirao os entraves da empresa, e trarao aos colaboradores urn sentimento de 

realiza<;ao, consequentemente do novo profissionalismo. 

2° Senso- Arruma~ao: 

Ao realizarmos a pnme1ra fase, percebemos que a segunda fase sera 

continua<;ao natural daquela. Nos selecionamos o que realmente nos e util, 

descartamos as inutilidades e temos ao nosso alcance tudo o que consideramos 

importante. Desta maneira e de born senso administrativo estabelecer a ordem. A 

conseqliencia desta ordem sera: 

- Economia de tempo para localizar as utilidades. 

- Melhoria do fluxo de pessoas e materiais, inclusive em caso de emergencia. 
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- Redu9ao de estresse, pois, a busca sempre tera exito em curto espayo de 

tempo. 

Satisfa9ao dos colaboradores participes de eqmpes organizadas, 

determinadas e profissionais. 

As necessidades de ajustes oportunos para obtermos sucesso na implantayao 

do nosso programa sao: Melhorar o layout dos departamentos, facilitando assim os 

usmirio; Disponibilizar os itens de acordo com suas freqi.iencias de usos; Agrupar 

objetos semelhantes nos mesmos locais; Cada objeto teni somente urn lugar, urn local 

exclusivo, assim, utilizaremos a coisa e devolveremo-la exatamente no mesmo ponto 

de armazenamento da qual foi retirada. Contudo, estamos falando tambem de itens a 

serem utilizados como born senso de: 

- Quantidade certa; 

- Qualidade apropriada; 

- N a hora certa; 

- Lugares certos. 

Assim, estas ayoes trarao as seguintes vantagens: 

- Menos capital imobilizado, n6s teremos aumento do retorno de capital. 

- Aumento das produtividades das pessoas e das maquinas. 

- Maior racionalizayao do trabalho, menos cansa9o fisico e mental, e melhoria 

do ambiente. 

- Menos tempo de busca do que se necessita. 

- Facilidade de transporte intemo, controle de produyao, e a execu9ao dos 

trabalhos no prazo. 

- Evita-se desperdicio de estocagem. 
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Entretanto, para definir urn lugar para cada coisa, nos auxiliani perguntar o 

seguinte: 

-E possivel reduzir estoques? 

- 0 que esta a mao precisa mesmo estar ali? 

- Os nomes das coisas estao padronizados? 

-Quale 0 melhor lugar para cada coisa? 

Selecionaremos e armazenaremos analisando as seguintes caracteristicas: 

- Todos os itens deverao ter nomes e estes bern conhecidos por todos que os 

utilizem; 

- Todos os itens deverao ter espa<;os definidos de armazenamento; 

Finalizando, e importante que OS colaboradores participem, e conhe<;am bern 

estes padroes de "arruma<;ao", pois, assim poderemos seguir para o terceiro passo. 

3° Senso - Limpeza: 

Compreendida e implantada as fases anteriores, estaremos trabalhando agora 

com a parte mais prazerosa do processo, pois, os resultados aparecerao, teremos os 

ambientes simplificados, ordenados e limpos sem muito trabalho, entretanto e 

necessario empenhar-se, e muito, para adquirir o habito desta pnitica. E exatamente 

nesta fase que o programa 5 S 's come<;ara a se consolidar, porque as a<;5es desta e das 

fases seguintes serao voltadas mais para a manuten<;ao, e conseqiientemente estaremos 

falando de a<;5es rotineira, entretanto, nao menos importante que as primeiras. 0 

sucesso deste programa e habituar-se as rotinas e poder dispor de mais tempo 

planejando as a<;oes estrategicas da empresa. Mas, falemos das benesses desta 

saudavel rotina: 
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-A satisfac;ao dos colaboradores com tamanha organizac;ao; 

-A imagem da empresa sob todos os aspectos; 

- Maior percepc;ao aos possiveis acidentes de trabalho, e assim agtr 

preventivamente a estes; 

- Facilidades de manutenc;oes apropriadas de departamentos e equipamentos. 

- Maior produtividade das pessoas, e suas ferramentas ou maquinas de 

trabalho. 

- Todos os processos fluem, com menores desperdicios, mais ac;oes e maiores 

resultados. 

Referimo-nos de modo amplo, para toda a organizac;ao, voltemos aos 

departamentos, e por sua vez, voltemos aos colaboradores. E muito importante a ac;ao 

de cada urn dos colaboradores, preocupando-se com sua mesa, seu espac;o de trabalho, 

enfim, com o seu departamento, desta maneira certamente ja estaremos mudando a 

aparencia de nossa empresa. Somadas as atitudes de cada colaborador, cada setor, cada 

departamento, e de modo geral toda a empresa esta praticando o metodo 5 S' s, a 

competitividade se fara presente. 

A limpeza devera ser palavra de ordem e conseqiientemente monitorada nos 

pontos e areas descrita a seguir: Processos referentes a produtos e ou servic;os, postos 

de trabalho, setores, estoques em geral, sucatas, depositos, arquivos, lixos, areas 

extemas, fachadas, jardins e atendimentos. Mas precisamos da conscientizac;ao, e 

colaborac;ao de todos agindo: 

- Todos devem deixar ferramentas e utensilios limpos antes de guarda-los. 

- Todas as mesas, armarios e m6veis deverao estar limpos e em condic;oes de 

uso; 

- Nada devera ser jogado no chao; 

- Diariamente retirar o p6 e sujeira dos pisos, paredes, tetos, janelas, portas, 

prateleiras, armarios, mesas, cortinas, cadeiras e lugares usados; 

- Todas estas ac;oes resultam em qualidade de vida no trabalho. 
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Entretanto, as sugestoes serao muitissima bern vinda, como exemplo, criarmos 

urn "dia da limpeza", e neste dia faremos uma festa com haloes e faixas 

comemorativas e como o dia e da limpeza para uma limpeza basi ca. 

4° Senso - Higiene. 

Higiene e a continua9ao das fases anteriores. Higiene esta correlacionada com 

qualidade de vida no trabalho. Em ambiente limpo, a seguran9a e maior, o 

desempenho dos colaboradores e crescente proporcionalmente a este habito, logo, a 

higiene e urn habito, que com a compreensao de todos, facilmente sera desenvolvido 

no grupo de colaboradores, e este grupo, tomara mais saudavel a convivencia entre os 

pares, e destes com nossos clientes. As Vantagens de ambientes limpos sao muitas. 

- Aprimora o desempenho dos colaboradores. 

- Previne danos a saude de todos envolvidos nos processos. 

- Aumenta a auto-estima dos colaboradores e melhora a imagem da empresa. 

- Aumento dos niveis de satisfa9ao e motiva9ao entre os colaboradores, e estes 

niveis re:fletem tambem entre os setores, departamentos e conseqti.entemente, 

resultando uma sinergia entre colaboradores e a empresa. 

Estamos falando de higiene, que e urn habito a desenvolvido e assimilado 

pelos colaboradores, mas e importante lembrar os funcionarios, alertando-os com: 

- Avisos que ajudem as pessoas evitar erros nas opera9oes em seus locais de 

trabalho. 

- A visos de perigos e outras advertencias. 

- Indicar os locais exatos onde os materiais deverao ser colocados. 

- Avisos de manuten9oes preventivas; 

- Instru9oes operacionais de facil entendimento. 
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Entretanto, neste processo todo, quando se tratar de comunica<;ao verbal esta 

devera ser clara, objetiva e de facil compreensao. Quanto a comunica<;ao visual devera 

ser: Visivel a distancia; clara; objetiva, e rapido entendimento. Estas a<;oes deverao 

desenvolver na empresa urn local motivador, criativo e arrumado, assim estaremos 

desenvolvendo o projeto correto para o melhoramento continuo. 

5° Senso - Disciplina. 

Descarte; Arruma<;ao; Limpeza; Higiene. Ap6s trabalharmos estes sentidos, 

estaremos ordenando, monitorando e coordenando, para que normalmente as pessoas 

absorvam as fases anteriores, e ao acontecer isto, atingiremos o objetivo desta etapa 

que e a Disciplina. Os colaboradores, agora disciplinados, sentirao necessidade de 

perceber o trabalho fluir seguindo a orienta<;ao do programa implantado e o resultado 

sera: 

- Necessidade menor de controlar o programa; 

- As rotinas facilitam as a<;oes, evitando desperdicios; 

- As opera<;oes fluem naturalmente. 

Urn mercado competitivo nos faz entender a importancia de implemetarmos o 

programa 5 S em nossa empresa, principalmente sea empresa esta almejando melhoria 

continua em seus produtos e servi<;os, atraves de programas de qualidade. 0 programa 

5 s e considerado 0 principia para a implementa<;ao dos demais programas de 

qualidade, pois, disciplinar nossos colaboradores, organizando-os em conceitos 

basicos como utiliza<;ao dos espa<;os, disposi<;oes apropriadas, ambientes de trabalho 

saudaveis, sao beneficios resultantes deste programa. Entretanto, para podermos 

oferecer ao mercado produtos ou servi<;os com qualidades diferenciais, as quais 

poderao ser sinonimos de competencias e conquistas de mercado, e preciso continuar a 

frente dos concorrentes. Entretanto, para estas previsoes acontecerem e primordial 
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falarmos, convivermos e trabalharmos conceitos e pniticas como: Operas;oes "ganha

ganha", valorizas;ao dos stakeholders, organizas;oes com cultura organizacional 

positiva e participativa, apresentarmos claramente as missoes, os objetivos da empresa 

e estes deverao ser conhecidos por todos os stakeholders, principalmente os 

colaboradores, planejamentos estrategicos bern estudados e organizados. Contudo, 

assim como a empresa teni suas metas bern definidas e importante apresentar aos 

colaboradores a politica de salario da empresa atraves dos Pianos de Cargos e 

Salarios, pois, estes serao os planejamentos estrategicos das vidas dos colaboradores. 

Existem outras definis;oes tecnicas que poderao transformar os resultados das 

empresas, relatando-os: Logistica de suprimento, intema e demanda; Marketing 

intemo e busines-to-busines; Pdca- Planejar, Desenvolver (Fazer), Controlar e Ajustar 

ou Sdca- Manter, Desenvolver, Controlar e Ajustar. 

2.4. A Praticidade e as Dificuldades do Programa SS. 

A implementas;ao deste simples programa deveni estender-se por toda a 

empresa, pois, estaremos trabalhando com espas;os fisicos, habitos comportamentais e 

conceitos pessoais, e para atingirmos eficacia e necessaria que nos, agora ja 

consultores responsaveis pelo processo, estejamos sabendo muito bern o que estamos 

fazendo. Precisaremos estar, muito bern, unidos, determinados e organizados. Caso 

nossa equipe nao esteja preparada demandaremos uma enorme energia para pouco 

resultado. As primeiras as;oes sao ate de certo modo festivas, vamos descartando, 

vamos arrumando, vamos limpando ambientes, e vamos proporcionando urn ambiente 

mais saudavel. Entretanto, mantermo-nos estimulados ate esta organizas;ao virar 

habito, e sim o maior desafio. Estaremos trabalhando com climas organizacionais 

desfavoniveis, cultura departamental conservadora, indisposis;oes dos colaboradores 

para mudans;as. Assim sendo, com urn cenario intemo tao desafiador precisaremos 

mais do que implantar urn programa, nos teremos uma missao que a e: 
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"Apresentar o 5 S a todos os colaboradores, desenvolver os sensos 

implantando-os urn a urn e explorando, cada senso, toda a sua dimensao fisica, 

intelectual e comportamental, relacionar com clareza os beneficios que os 

colaboradores e a empresa terao a curto e longo prazo." 

2.5. Os Beneficios do Programa SS. 

0 programa 5 S desenvolveni em nossa em pres a uma vi sao organizacional 

focando a competencia dos colaboradores, e conseqlientemente voltada para 

resultados. Ao aplicarmos os conceitos basicos deste programa, n6s estaremos 

estimulando os bons profissionais, aqueles que primam por pianos, metas, prazos, 

melhorias continuas, enfim, as a<;5es positivas e produtivas serao valorizadas 

naturalmente, e ao valorizar pessoas com estes perfis profissionais, a empresa atingira 

certamente os beneficios a seguir: 

- Padroniza<;ao e agilidades em processos burocraticos. 

- Maior eficiencia visando a missao da empresa. 

- Maior eficacia na busca dos resultados. 

- Redu<;ao nos desperdicios. 

- Minimiza<;ao de custos. 

- Otimiza<;ao dos espa<;os; 

- Percep<;ao antecipada de possiveis problemas; 

- Melhoramento das rela<;5es humanas; 

- Ambiente mais saudavel; 

2.6. Informa~oes Adicionais e Gerais. 

Estaremos implementando o programa 5 S na empresa Gasparini do Brasil S. 

A. cientes dos problemas potenciais que poderao dificultar nosso trabalho, segue-se 

previamente a rela<;ao: 
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- A matriz nao possui programas de qualidade, entao, os colaboradores 

brasileiros, por indisposivao a mudan9as nao aceitarao as novas ideias. 

- Os colaboradores tern dificuldade de integravao entre os departamentos, e 

isto dificultani a criavao de uma ideia de avao conjunta e integrada, condivao inicial 

para a implantavao do 5S. 

- Enquanto as mudanvas proposta estao acontecendo poderao os colaboradores 

inseguros, criarem urn clima de insatisfa9ao. 

Analisados e previamente estudados estes problemas teremos as av5es 

preventivas para cada possibilidade, e as sao: 

- Informar a todos os colaboradores que no pais sede de nossa matriz a postura 

empresarial esta totalmente comprometida com os programas de qualidade, e os sensos 

do 5S ja estao difundidos a decadas. 

- Para unificarmos a empresa em torno do 5S, nos formaremos urn comite 

composto por urn membra de cada setor. 

- Para nao haver resistencia com a implantavao de nosso programa, e preciso 

que o comite saiba muito bern o que esta fazendo e como fazer. 

E oportuno neste momenta falarmos urn pouco da implementavao de programa 

5S em nossa empresa. Primeiramente formaremos urn comite composto por quatro 

pessoas, este time 5 S sera responsavel pela implementavao e avaliavao do programa. 

Definido o comite, entregaremos as apostilas informando-os bern sobre o programa, 

estudaremos em conjunto os sensos, e elaboraremos uma "cartilha Manual". Este 

comite, ratificando, ap6s alguns encontros e aprofundamentos nos conceitos e 

entendimentos gerais ira iniciar a implementavao do programa 5S na empresa 

Gasparini do Brasil S. A. passo a passo, assim como teremos metodos para avaliarmos 

a eficacia da implantavao do mesmo. 
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III. IMPORTANTE SINOPSE FINALE CONSENSUAL. 

Primeiramente, ap6s analisarmos criteriosamente as avoes, funv5es, missoes e 

objetivos da empresa Gasparini do Brasil S. A., constatamos com determinavao a 

necessidade de implantarmos o programa 5S. nesta empresa, pois assim, estaremos 

atendendo urn pre-requisito para atingir-se a certificavao de qualidade total. 

Seguindo, ao estudarmos a relavao empresa e seus colaboradores, ap6s muitas 

entrevistas, opini5es e declarav5es dos colaboradores, nos niveis operacionais, 

gerencms e estrategicos, percebemos que estes oferecem resistencias as novidade, 

assim, estes formam uma caracteristica cultural que poderia comprometer a eficacia da 

implantavao do programa com sucesso, entretanto, em nossa apresentavao inicial 

esclarecemos com certa contundencia que esta caracteristica, historicamente ou 

estatisticamente, nao nos levara a lugar algum. 0 misoneismo organizacional, ou seja, 

aversao as novidades, as mudanvas necessarias ou indisposiv5es aos fatos novos sao 

caracteristicas comuns a grande maioria das organizav5es. Ao estudarmos e 

apresentarmos a empresa Gasparini do Brasil S. A. em nosso trabalho, nos relatamos 

pontos positivos desta empresa, e alem destes pontos favoraveis, propusemos, como 

sugestao, conceitos e ideias contemporaneos e necessarios para tornarem a empresa 

mais competitiva em urn mundo, exaustivamente dito, porem real, altamente 

globalizado. Estes conceitos foram apresentados em seis etapas, as quais, como ja 

explicamos, sao tao somente sugest5es. 

Comentamos sobre o programa 5 S., ate entao, abordando varias formas e os 

diversos aspectos a que ele se apresenta, logo, seremos praticos, simples e objetivos ao 

resumirmos nossa reverencia a este modelo muito importante, pois, atinge aspectos 

organizacionais, estruturais e culturais das corporav5es, logo, eis a salvavao: 

Como se faz? 

Segundo professor Joao Carlos da Cunha2
: 

2 DACUNHA, Joao Carlos. CURSO DE GESTAO EMPRESARIAL Curitiba, PR: Ed. UFPR, 2005. p. 9 
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"A implantar;ao do 5 S. se faz um a um, logicamente a partir 

do lo S. e formada uma comissao de implantar;ao que treina as 

multiplicadores em cada setor. Cada setor tern seu espar;o fisico 

delimitado e recebe treinamento, materia is e faz seu plano de trabalho. 

A comissao periodicamente o andamento da ador;ao do 5 S em todos 

setores. Emite relat6rios que serao divulgados e premia as me/hares". 

0 que e 0 programa 58.? 

"Segundo o professor J oao Carlos Cunha" 

0 nome 5 S provem de palavras de lingua japonesa, que possuem o seguinte 

significado3
: 

ORDEM JAPONES PORTUGUES SIGNIFICADO 

SEIRI 

SEITON 

SEISO 

SEIKETSU 

DESCARTE 

Ter s6 o necessaria, na quantidade certa, 

livrar-se do inutil. Utilitarismo. 

Cada coisa deve ter urn lugar definido e 

ARRUMA<;AO apropriado. Ordem. 

LIMPEZA 

SAUDE 

Limpar e nao sujar. Manter o ambiente 

limpo sem lixo e p6. Manuten9ao 

preventiva. 

Higiene e assew. Manter alta a saude 

fisica e emocional. Seguran9a do 

trabalhador. Qualidade de vida no 

trabalho. 

Autodiscliplina. Minimo de controles 

5 o S SHITSUKE DISCIPLINA indiretos. Habitos de aperfei9oamento 

continuo. As quatro fases anteriores se 

tomam habitos, que prescindem premios 

e puni9oes. 

3 DACUNHA, Joao Carlos. CURSO DE GESTAO EMPRESARIAL Curitiba, PR: Ed. UFPR, 2005, pag. 10. 
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Esta fase de envolvimento das pessoas, prepara<;ao do material, treinamento, 

forma<;ao de equipes e inicio dos 5 S, quando bern realizada, demora de 6 meses a 2 

anos, esta varhivel e em fun<;ao do nivel de organiza<;ao da empresa, e prioridade dada 

a este projeto. Quando esta atividade nao tern prioridade ou e realizada de forma 

equivocada, o projeto de implanta<;ao acaba sendo interrompido ou pode-se levar mais 

de 5 anos para estas fases iniciais. Entretanto, somente pode considerar-se implantado 

o 5 S quando o 5° S esta assimilado, isto e as pessoas comportam-se naturalmente, sem 

controle, dentro das normas estabelecidas para os 4 S iniciais. Nao devem ser mais 

necessarios as premia<;5es, nao precisarao mais equipes de inspe<;ao e deve-se acabar a 

profusao de avisos. Placas, cartazes, b6tons, crachas, faixas e demais instrumentos de 

divulga<;ao de alertas. Para se atingir este estagio leva-se no minimo 3 anos. S6 entao 

se pode dizer que o 5 S esta implantado. A partir deste estagio faz-se apenas uma 

manuten<;ao e aperfei<;oamento rotineiro em fun<;ao da rotatividade do pessoal e do 

proprio imperativo de aperfei<;oamento continuo. 

Quais sao os resultados esperados? 

E urn modelo simples e de baixo custo. E facil de ser realizado sem o apoio de 

consultoria. Este modelo atua nos valores e principio elementares de racionalidade de 

qualquer organiza<;ao. Estamos trabalhando com "saneamento basico" da empresa. Por 

isto o 5 S e geralmente utilizado como previdencia inicial em dire<;ao a qualidade total. 

Resultados esperados sao: 

- Melhora a racionalidade do uso dos seguintes recursos: Espa<;os fisicos, 

equipamentos, ferramentas, mao de obra, energia, insumos de produ<;ao e material de 

consumo; 

- Aumenta a integra<;ao das pessoas nos setores e melhora a capacidade de 

trabalho em grupo; 
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- Melhora o relacionamento entre pessoas do mesmo nivel hienirquico e com 

os niveis imediatamente superiores e inferiores; 

- Melhora o envolvimento e motiva<;ao das pessoas para o trabalho; 

- Melhora a qualidade de vida das pessoas; 

- Aumenta a qualidade dos produtos s servi<;os; 

- Aumenta a produtividade, gerando economia e lucro. 

Portanto, e importante observar que as pessoas quando adquirem uma 

conscientiza<;ao do 5 S, naturalmente e particularmente, elas passam a mudar seus 

habitos, e esta mudan<;a de val ores basi cos sera us ada em cas a, no clube, etc ... 

Pre-requisitos para o sucesso do 5 S sao: 

- As principais lideran<;as da empresa em especial a dire<;ao da empresa devem 

conhecer, adotar, participar, incentivar e apoiar; 

- A equipe de implanta<;ao deve ter a competencia no 5 S (conhecimento e 

experiencia), em relacionamento humano o 5 Seem gerenciamento de equipe; 

0 clima organizacional deve estar propicio, caso contrario estas mudan<;as 

serao vistas como "mais uma explora<;ao" da dire<;ao sobre os funcionarios, ou mais 

urn "modismo", mais uma ideia "maluca" dos chefes e assim por diante. 

Enfim, explanado, esclarecido, conceituado, exemplificado, valorizado, e dado 

o justo valor, iniciaremos a implanta<;ao do programa 5 S na empresa Gasparini do 

Brasil S. A. 
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IV. PLANEJAMENTO PRELIMINAR DO PROGRAMA 5 S. 

4.1. A Importante Vontade de Mudar. 

E importante informar que este programa de melhoramento continuo iniciou 

no Japao p6s-guerra decada de 50, e este foi, sem duvida, o primeiro passo para uma 

na<;ao avassalada transformar-se em uma potencia mundial, isto e fato e nao boato. 

Desta maneira, qualquer pessoa de born senso e comprometida com o sucesso da 

empresa Gasparini do Brasil S. A. tenia vontade de assimilar o programa. Entretanto, 

cabe-nos acrescentar que o processo come<;ou com 9 S, alem dos 5 S ja conhecidos, 

completava o conjunto os seguintes sensos: Necessidade de economta; 

responsabilidade reciproca; repeti<;ao dos habitos; e persistencia. Porem, percebeu se 

que ao implementar os 5 S iniciais os 4 restantes eram a mais 16gica conseqliencia, 

entao, focando-se a implanta<;ao dos 5 S conhecidos, estar-se-a sim resultando nos 9 S 

originais. Outrossim, explanando mais este fato que nao e boato, estaremos refor<;ando 

a eficacia destas novidades nip6nicas. Desta maneira, acreditamos nao estar somente 

despertando, em nossos colaboradores, a vontade de tomar conhecimento do milagroso 

programa 5 S, como informando-os da necessidade de habituar-se a ele, pois, o 

resultado da assimila<;ao dos novos habitos, trara a certeza da agrega<;ao dos novos 4 

S's. 

4.2. Enfatizar os Motivos para Mudan~a. 

Esclarecer os colaboradores quais sao os reais motivos para tal a<;ao, que para 

a alta dire<;ao da empresa Gasparini do Brasil S. A. os sao: Buscar qualidade total da 

empresa do Gasparini do Brasil S. A.; Melhorar o ambiente de trabalho em condi<;oes 

fisicas e a rela<;ao comportamental; Aumentar a produtividade e rentabilidade ; 

Fortalecer a intera<;ao entre os colaboradores; Preparar a empresa para urn mercado 

muitissimo mais competitivo; Valorizar o moral e a auto-estima dos colaboradores; 

Apresentar-nos aos nossos fomecedores e cliente com urn ambiente mais agradavel, 
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harmonioso e organizado, enfim, esclarecer que todos n6s iniciaremos uma nova etapa 

industrial e empresarial, onde as mensagens, declara<;5es, objetivos e missoes devam 

promover resultados mais positivos a cada urn dos colaboradores, e conseqiientemente 

para a empresa Gasparini do Brasil S. A. Este compromisso deveni ser assumido pela 

dire<;ao em comunica<;ao aberta e direta, nao deixando duvidas aos colaboradores que 

estaremos todos remando e rumando exatamente para o mesmo lado. 

4.3. Estruturar o Caminho. 

Todos n6s buscamos e precisamos de seguran<;a em nossas vidas. A inten<;ao 

de promovermos as mudan<;as evolutivas e necessarias para a empresa podera ser 

frustrada, pois, nada mais seguro em as coisas ficarem como estao. Assim pensam 

alguns colaboradores! Como conduzir o processo sem levar esta inseguran<;a natural 

que tomara conta de alguns? A resposta esta em n6s estarmos seguros em toda a 

evolu<;ao do programa 5 S, e para tal devemos estar bern estruturados. E como nos 

estruturar? 

Bern, para estruturarmos nosso trabalho andaremos passo a passo com as 

mudan<;as, alem da recomenda<;ao de adotarmos metodo com instru<;5es, objetivos e 

atividades simples, onde as pessoas possam experimentar os beneficios que os 

comportamentos basicos podem apresentar em curto prazo. Os jogos, e as narrativas 

didaticas com uma boa dose de humor serao ferramentas importantes para a 

conscientiza<;ao das adequadas atitudes, dos adequados costumes e dos adequados 

valores desejados, em longo prazo. Afinal, qualidade, segundo Juran4
, e adequa<;ao ao 

uso permitido! 

Relevando-se as mseguran<;as dos colaboradores, pms, nao atingiremos os 

nossos objetivos se usarmos o sistema antiquado do "manda quem pode, obedece 

quem tern juizo", entretanto, nao poderemos ter muita paciencia para implantarmos as 

melhorias desejadas a empresa, uma vez que o mercado e altamente competitivo. E 

agora como sair deste paradoxa? 

4 JURAM, JM. CONTROLE DA QUALIDADE SP: Macrom Books 1991. Por: DACUNHA, Joao Carlos. 
CURSO DE GESTAO EMPRESARIAL Curitiba, PR: Ed. UFPR, 2005., pag. 2 
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Assirn concluirnos que: 

Para atingirrnos os resultados nos prazos cornpativeis aos interesses de nossa 

empresa sera necessaria urn 6tirno planejarnento, detalhando passo a passo as etapas a 

serem curnpridas, assirn como sera fundamental apresentarrnos urna rnetodologia para 

desenvolvermos, e acornpanharmos corn sucesso o prograrna 5 S. , assirn acreditamos 

que nosso planejarnento estrategico sera uma carninho bern estruturado. 

4.4. Facilitar Acertos, Analisar Culturas e Metodologias 

Todo hornern deseja sentir-se habil e inteligente. Quando erra, sente-se mal, 

frustrado e irritado. Se errar constanternente ern suas tentativas de rnelhoria, resolvera 

deixar as coisas como esUio. 

Quem deseja agir fortalecendo a vontade das pessoas deve criar meios da 

facilitar acertos. 

Urna forma de facilitar acertos e usar comunica<;ao e controle visualmente 

sonoro. Criarn-se dispositivos que evitam erros por falhas humanas ou que ajudem a 

completar as tarefas corn sucesso. Sinaliza<;oes e arruma<;oes fisicas sao feitas 

indicando visualmente o que e como tudo de ser feito. As pessoas recebem 

treinamentos para estabelecer solu<;oes que impe<;am ou dificultern os erros. Como 

exemplos podemos citar: local para armazenagem de pe<;as defeituosas distantes do 

local para armazenagem de pe<;as boas ( evitando assim ouso indevido ), letreiros 

alertando a<;oes necessarias, marcas de posi<;ao para apertos de parafusos ou gabarito 

para orienta<;ao de encaixes dos componentes (dirninuindo erros por falha humana). 

Os acertos tarnbern sao facilitados pelo talento. Por exernplo, ha pessoas que 

parecem ter nascido com a habilidade para desenhar, enquanto outras tern de aprender 

a faze-lo. Como a cultura (forma de pensar, postura diante dos problemas, estilo de 

vida etc ... ) determina a facilidade corn que se resolvem os problemas, podemos dizer 

que cultura e o talento natural que uma pessoa possui para resolver problemas. Cabe 

ressaltar que nao ha uma pessoa, povo ou etnia que tenha a melhor cultura de uma 
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forma absoluta. Cada tipo de problema requer urn estilo de raciocinio e de conduta 

diferente. 

Aprender costumes e raciocinio alheios aos nossos e diffcil, pois, recebemos 

informa<;5es desde que nascemos e vamos formando nossos paradigmas, ou seja, 

nossos padroes de resolw;oes de problemas. Fixamo-nos em certas ideias e 

preconcebemos tudo o que mais vier. 

Assim, muito se tern errado, muito tern sido as incoerencias durante o uso dos 

novos metodos de gerenciamento. As incoerencias ocorrem porque as diferen<;as 

culturais entre aquele que descreve o metoda e aquele que tenta reproduzi-lo tern 

modificado o significado e a implementa<;ao dos jargoes e do conteudo do metoda 

inicial. 

E necessaria desenvolver o talento para resolver problemas, esclarecendo 

quais valores culturais e novos habitos sao desejados e os porques. Para tratar esse 

lado humano, relembramos, jogos, narrativas pessoais e uma boa dose de humor sao 

ferramentas importantes. E necessaria preparar culturalmente as pessoas, proceder a 

urn denso trabalho de recursos humanos para que elas possam entender realmente, sem 

pre-conceitos, os novos metodos de gerenciamentos. 

Entendemos que estamos explorando, falando, tocando, real<;ando nestas 

linhas o ponto crucial de nosso programa, pois, por estas linhas filos6ficas estamos 

alertando que podera acontecer de imaginarmos estar passando aos nossos 

colaboradores uma ideia importantissima para o futuro da empresa Nirvana do Brasil 

S. A., pois, estamos falando de dimensoes fisicas, intelectuais e comportamentais, os 

nossos colaboradores poderao estar assimilando que o programa trata-se de uma 

grandessissima faxina. 

Entretanto, para evitarmos incorrermos neste erro, n6s escolheremos urn plano 

de implementa<;ao simples, direto e objetivo que 0 e: 

A metodologia para desenvolvermos e acompanharmos a implanta<;ao do 

programa 58 sera balizada por SW IH, que significa: What (o que fazer), Why (por 
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que fazer), Who (quem eo responsavel), When (quando, envolvendo data de inicio e 

fim do processo), Where (onde a avao sera realizada), e How (como a avao deve ser 

desdobrada para conseguir sua implementavao, etapas e seqtiencias ). 

4.5. Comprometimento dos Colaboradores, e Gerenciamento. 

0 programa 5 s e considerado base fundamental para a implementayao de 

outros projetos mais complexos relacionados com a gestao pela qualidade total, tendo 

em vista que ele e uma oportunidade inigualavel para obter o comprometimento dos 

colaboradores. E comprometimento, quando se inicia qualquer empreitada nessa area, 

e fator critico de sucesso. Em outras palavras, nao pode deixar de acontecer. 

A grande vantagem quando usamos o 5 S e que, logo ap6s os conceitos serem 

disseminados, ja e iniciada a sua pratica. Eo fato de envolver a participayao ativa de 

todos colaboradores da organizavao (independente dos niveis hierarquicos) e de exibir 

resultados em curto prazo cria urn ambiente propicio ao desenvolvimento do 

comprometimento. A capacidade da gerencia de enfrentar novas situav5es tambem e 

posta a prova com ele. Se a organizavao nao souber ultrapassar com sucesso os dois 

obstaculos, comprometimento e gerenciamento, acredite! 

Nao se faz 5 S, faz-se sim uma big faxina. 

4.6. As Tres Dimensoes de Atua«;ao do 5S5
• 

Por ser teoricamente muito simples, as pessoas costumam nao captar toda a 

sua abrangencia, limitando seu alcance ao mundo fisico. Perde-se a grande 

oportunidade que o 5 S oferece: mudar o comportamento das pessoas, quanto aos 

habitos e atitudes. 

5 Interessante destacar, neste ponto, a opc;ao por nos realizada no sentido de abordar o 5S em dimensoes e nao 
em etapas pois ha uma nitida percepc;ao de que dimensao aborda nao apenas a implementac;ao fisica do sistema, 
mas toda sua sistematizac;ao eo proprio planejamento. 
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Sem duvidas, o programa 5 S deve acontecer em tres dimensoes distintas: 

fisica, intelectual, e comportamental, sendo a parte mecanica a mais facil de se 

entender e executar, muitas vezes o programa se restringe somente a ela. 

E importante que as tres dimensoes citadas sejam bern comprometidas, para 

que todas sejam trabalhadas. A fisica ou mecanica esta ligada aos objetos que nos 

cercam. A intelectual, ou dos processos, diz respeito ao metoda utilizado para a 

execuvao de uma tarefa, a tecnologia aplicada. A comportamental esta ligada a nossas 

atitudes, a maneira que reagimos quando expostos a diferentes situav5es no nosso dia

a-dia. E importante que essas tres dimensoes caminhem juntas, interligadas e 

interdependentes. 

FISICO 

INTELECTUAL COMPORTAMENTAL 
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V. SUCESSO DOS SENSOS SIMPLES E SUSSINTOS. 

5.1. Senso de Utiliza~ao- Seiri. 

A ideia que o senso de utiliza<;ao quer transmitir e que devemos ter apenas o 

que necessitamos. A chave do sucesso deste senso e saber distinguir entre o que e 

necessario e o que nao o e. A primeira vista parece ser uma tarefa muito facil, mas a 

tendencia das pessoas e manter muito mais do que precisam para a execu<;ao das suas 

tarefas no ambiente de trabalho. 

Encontramos muitas barreiras quando pensamos em disponibilizar algo. A 

ideia de que urn dia n6s venhamos a precisar daquilo sempre aparece para adiar nossa 

decisao. Quando percebemos estamos atolados de objetos sem serventia, pe<;as de 

mobiliarios inuteis, relat6rios obsoletos, planilhas com dados ultrapassados, etc. Ou 

entao estamos mantendo conosco coisas que poderiam estar num local comum para 

serem compartilhados com os demais. 

Deve-se evitar o desperdicio nao s6 de coisas, mas tambem de nosso proprio 

esfor<;o, analisando o trabalho que realizamos e eliminando as tarefas as tarefas 

desnecessarias. 

Urn roteiro com perguntas-chaves podera ser elaborado para agiliza<;ao da 

sele<;ao do que e necessario, de acordo com o local e o tipo de trabalho executado. 

Abaixo encontramos alguns exemplos. 

Urn operador de maquinas pode, por exemplo, questionar: 

# Este equipamento tern realmente conserto? 

# Estas pe<;as de reposi<;ao ou ferramentas pertencem a algum equipamento? 

# Esta maquina voltara a ser utilizada? 

#Quando? 
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# Preciso manter todas estas ferramentas aqm ou posso manda-las para o 

almoxarifado? 

# E mesmo necessaria urn jogo de ferramentas para cada funcionario? 

Urn funcionario do escrit6rio poderia ter outro tipo de duvidas: 

# 0 numero de mesas, cadeiras, armarios, e estantes e compativel com o 

numero de funcionarios? 

#Estes relat6rios precisam ser mantidos por quanto tempo? 

# Estamos enviando c6pias destes documentos somente para os interessados? 

#Estes dados estao atualizados? 

Gerentes terao outras duvidas: 

# Precisamos fazer mesmo esta reuniao? Qual beneficia ela trara? 

# Quais das tarefas realizadas na organiza9ao nao agregam valores ao 

processo? 

# Preciso de todos estes relat6rios ou dados sobre a minha mesa? 

# 0 que e realmente importante para que eu possa tomar minhas decisoes? 

# 0 numero de funcionarios esta adequado as necessidades da empresa? 

Quando analisamos o conteudo dessas perguntas, vemos que nao apenas a 

dimensao fisica esta sendo contemplada. Tratamos tambem de outros elementos menos 

tangiveis pertencentes aos lados intelectual e comportamental. 

Devemos ressaltar os novos comportamentos que desejamos sistematizar para 

toma-los habitos. Sao eles: 

"Voce nao precis a ...... Nao adquira." 

"A pessoa nao precisa ...... Nao fomeya." 

"Antes de falar ...... Pense e resuma." 

"Esta ruim ...... Nao aceite." 
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Sao estes habitos que possibilitarao que o esfon;o do descarte nao se perca. 

Sem eles, continuaremos com frequencia vivendo como desnecessario. 

0 esquema abaixo e similar ao proposto por Hiroyuki Hirano6 e tern sido 

empregado com frequencia para ajudar na classifica<;ao do que e necessaria: 

# Perfeita condi<;ao de uso. 

# Quantidade adequada. 

# Frequencia de utiliza<;ao adequada. 

# Sem condi<;oes de uso. 

# Quantidade inadequada. 

# Frequencia de utiliza<;ao inadequada. 

# Parece ser desnecessario. 

# Preferivelmente nao utilizar. 

Pode ser utilizado. 

Nao pode ser utilizado. 

Utiliza<;ao improvavel. 

Se o item em questao esta em perfeitas condi<;oes de uso, a quantidade esta de 

acordo com a demanda e sua frequencia de utiliza<;ao justifica sua manuten<;ao, ele 

deve ser classificado como "pode ser utilizado". 

Se o item por alguma razao nao satisfaz urn dos tres criterios estabelecidos 

(por exemplo: equipamento com defeito, materia prima com prazo de validade 

vencido, quantidade superando em muito a demanda etc.), sua classifica<;ao deve ser 

"Nao pode ser utilizado". 

Finalmente, existem alguns poucos itens que estao classificados como "Pode 

ser utilizado.", mas ainda assim, por outras razoes, nao devem ser utilizados. Por 

6 Hirano, Hiroyuki, 5 PILLARS OF THE VISUAL WORKPLACE: THE SOURCE BOOK FOR 5S 
PRODUCTIVITY PRESS, Portland, Oregon. 1995 
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exemplo, existem equipamentos novos que se tomaram obsoletos, sao casos como a 

maquina de datilografar ou mime6grafos, que foram substituidos por equipamentos 

modemos. Esses itens sao os que classi:ficamos como "utilizavao improvavel". 

Os itens classi:ficados como "Nao pode ser utilizados" e "Utilizavao 

improvavel" devem ser descartados. 

Eis algumas av5es que devem ser realizadas para a implementavao do senso de 

utilizavao: 

# Realizar av5es com base nas perguntas propostas anteriormente. 

# Promover o "Dia da Limpeza", quando todos devem separar os itens 

desnecessarios para a execuvao das suas tarefas e dar destinos adequados a eles ( os 

procedimentos para 0 dia de descarte; dia de arrumavao e dia de limpeza serao 

apresentados a posteriormente ). 

# Saber compartilhar com os demais colaboradores os materiais, ferramentas 

ou outros itens necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos. 

5.1.1. Senso de Utilizavao e seus Beneficios. 

# Liberavao de espa9o fisico. 

# Diminuivao de acidentes. 

# Diminuivao de custos de manutenv5es. 

# Reutilizavao de recursos. 

# Melhoria do ambiente de trabalho. 

5.2. Senso de Arruma~ao - Seiton. 

Ap6s a implementavao do senso de utilizavao, :ficamos no nosso ambiente de 

trabalho com apenas aquilo que e necessario para o born desempenho das nossas 
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tarefas. 0 proximo passo e definir urn arranjo simples, que permita obter prontamente 

o que for requisitado. 

Arrumar simplesmente nao basta. Tern de haver uma metodologia para 

garantir a maxima eficiencia da arrumavao. Pense em uma biblioteca com centenas de 

livros para serem distribuidos em suas estantes. Se nao forem estabelecidos criterios 

para sua ordenavao, perderemos muito tempo quando quisermos encontrar urn 

determinado exemplar. 

0 quadro abaixo ilustra como guardar os itens de acordo com a freqliencia de 

uso: 

Freqiiencia de uso Local adequado 

Todo dia Junto a estavao de trabalho. 

Toda semana De facil acesso, proximo a estavao de 

trabalho. 

Todo mes Onde possa ser compartilhado com os 

demais, almoxarifado, biblioteca, etc. 

neste senso devem ser ressaltados comportamentos do tipo: 

"Ab. F h" nu ...... ec e. 

"A d A " cen eu... . . . pague. 

"L. D 1· " tgou... . . . es 1gue. 

"Desarrumou ...... Arrume." 

"Usou ...... Procure deixar como estava antes do uso." 

'Precisou ...... Deixe facil de acessar." 

Av5es que devem ser realizadas para ajudar na implementavao do senso de 

arrumavao: 



# Padronizar a nomenclatura dos objetos. 

# Utilizar sistema de cores para facilitar a identifica<;ao. 

# Urn lugar diferente para cada objeto, e cada objeto ern seu lugar. 

# Identificar o conteudo de estantes e arrnarios. 
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# Identificar docurnentos corn nurnera<;ao apropriada, incluindo nome do 

respectivo arquivo para aqueles gerados por computador. 

# Praticar o FIFO, First In First Out, (primeiro que entra eo primeiro que sai), 

para estocagern de produtos. 

# Identificar locais perigosos, preferencialmente corn cores e/ou desenhos. 

# organizar quadros de aviso. 

5.2.1. Senso de Arrurna<;ao e seus Beneficios. 

# Ambiente de trabalho mais agradavel. 

# Econornia de tempo. 

# Diminui<;ao do cansa<;o fisico. 

# Facilidade para implernenta<;ao da multifuncionalidade. 

# Diminui<;ao de acidentes. 

5.3. Senso de Limpeza - Seiso. 

Nao e sornente a ideia de limpeza que este senso pretende transmitir. Ele vai 

muito alem. E o cornprornetirnento que todos devem ter ern fazer o que for necessario 

para manter, em condi<;oes adequadas para pronto uso, o seu local de trabalho e os 

instrumentos utilizados para execu<;ao de suas tarefas. 

A lirnpeza deve ser encarada como uma forma de inspe<;ao. Se ela for feita de 

forma sistematica, possibilitara a detec<;ao e corre<;ao de falhas nos equipamentos, 

quando elas ainda sao rnuito pequenas. 
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0 senso de limpeza pretende ir mats longe ainda, tendo como objetivo 

encontrar as causas da sujeira ou do mau funcionamento dos equipamentos e elimimi

las. 

Assim, OS habitos que desejamos criar sao: 

"Atenyao a detalhes." 

"Nao sabe consertar ...... Chame quem saiba." 

"Sujou ...... Crie formas de nao sujar." 

"Limpando ...... Escute o barulho, sinta a temperatura." 

A tabela abaixo proposta por Takashi Osada7 mostra em tres passos como 

pode ser realizada a limpeza sistematica. 

MACRO 
Limpar toda as areas e procurar lidar com 

as causas gerais da sujeira. 

INDIVIDUAL Limpar areas e equipamentos. 

Limpar partes dos equipamentos e 

MICRO 
ferramentas especificas. Desta maneira, e 

mais facil encontrar e eliminar as causas 

da sujeira. 

Incorpore a limpeza no seu dia-a-dia, reservando diariamente uma pequena 

parte do seu tempo (de tres a cinco minutos) para essa tare fa. Is so tomara tudo muito 

mais facil. A boa pratica diz que o inicio do expediente costuma ser a melhor hora para 

faze-lo 

Alem da limpeza diaria, o estabelecimento de urn periodo de 15 a 30 minutos 

semanalmente, para uma "faxina" maior, que costuma dar 6timos resultados. 

Passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Curiosamente, a atenyao 

que dispensamos aos cuidados com a limpeza desse locale minima. Nas nossas casas 

7 Osada, Takashi. THE SS: FIVE KEYS TO A TOTAL QUALITY ENVIRONMENT, Asian productivity 
organization, Tokyo. 1991 
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nao jogamos lixo no chao e os banheiros estao sempre limpos. Por que aceitamos ficar 

mais de oito horas por dia num local que muitas vezes esta abaixo dos nossos padroes 

de limpeza? 

Por que nao seguir as regras estabelecidas em casa? 

Cada urn de n6s e responsavel pela limpeza, nao e tarefa apenas da turma da 

faxina. 

A<;5es que devem ser realizadas para ajudar na implementa<;ao do senso de 

limpeza. 

# Cada urn deve ser responsavel pela limpeza da sua esta<;ao de trabalho. 

# Deve-se limpar inclusive locais que nao sao observados. 

# Utilizar a limpeza como forma de inspe<;ao. 

# Deixar paredes livres de desenhos e/ou cartazes desnecessarios a boa 

execu<;ao das tarefas de cada urn. 

# Eliminar as causas da sujeira. 

# Dispensar especial aten<;ao aos banheiros. 

# Limpeza e clareza na comunica<;ao. 

# Mais importante que limpar e nao sujar. 

5.3 .1 Senso de Limpeza e seus Beneficios. 

# Melhoria do ambiente de trabalho. 

# Possibilidade de detectar precocemente falhas nos equipamentos. 

# Aumento da vida util dos equipamentos. 

# Melhoria no moral dos colaboradores. 
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5.4. Senso de Padroniza~ao ou Higiene - Seiketsu. 

0 senso de Padronizavao e caracterizado pelo conjunto de atividades 

necessarias para assegurar a manutenvao dos 3 S iniciais. Acrescentando-se ainda a 

preocupa9ao com a saude pessoal dos colaboradores no nivel fisico, mental e 

emocional, e os aspectos relacionados com a poluivao ambiental. 

0 senso de higiene gerara saude, e desenvolvera a qualidade de vida no 

trabalho, desta forma preparando as pessoas para estarem aptas a produzir qualidade e 

produtividade. 

Av5es que devem ser realizadas para ajudar na implementavao do senso de 

padronizavao. 

# Ter os 3 S iniciais implementados. 

# Elaborar urn plano para a manutenvao dos 3 s iniciais, promover palestras, 

visitas a outras empresas, audit6rias peri6dicas com divulga9ao dos melhores 

resultados obtidos. 

# Incentivar cada area a elaborar urn projeto de melhoria, tendo como base os 

3 S iniciais. 

# Estabelecer condiv5es para a implementavao do controle visual. 

# Cuidar da saude dos colaboradores, incentivar a realizavao de exames 

peri6dicos, os cuidados com a alimentavao e a importancia dos exercicios fisicos. 

Neste senso deseja-se sistematizar comportamentos do tipo: 

"Antes das refeiv5es ...... Lavar as maos." 

"Consertos provis6rios ...... Evitar." 

"Nao sa be como funciona ...... Nao mexa." 

"E prejudicial.. .... Nao fava." 

"Nao esta de acordo ...... Esclare9a." 



5.4.1. Senso de Padronizayao e seus Beneficios. 

# Melhoria das condi96es de higiene. 

# Melhoria do moral e saude dos colaboradores. 

# Melhoria do relacionamento interpessoal. 

# Melhoria da seguranya do trabalho. 

# Melhoria da produtividade. 

5.5. Senso de Disciplina - Shitsuke. 

42 

S6 com disciplina consegmremos transformar maus habitos - que muitas 

vezes estao fortemente sedimentados, pois, sao praticados anos a fio - em bons 

habitos. Essa troca de patroes requer muita perseveran9a e paciencia. 0 5 S exige 

mudanyas de valores, atitudes e finalmente comportamento, e sem disciplina as 

mudanyas certamente nao ocorrerao. 

Habitos sao vicios, e para mudar devemos usar taticas utilizadas durante o 

tratamento de descontaminayao de vicios, chamada de "s6 hoje vou fazer diferente". 

Assim, e mais facil nosso cerebro aceitar a mudan9a do habito. Usando essa tatica, 

todos os dias repetidamente os novos e bons comportamentos de auto-organizayao, e 

com essa disciplina cria-se o habito tomando os comportamentos faceis de serem 

seguidos. 

A9oes que devem reconhecer o valor dos novos valores: 

# Reconhecer a importancia da existencia e do cumprimento de regras. 

# Elaborar patroes e procedimentos de maneira clara e concisa, para nao gerar 

duvidas de entendimentos. 

# Nao ser tolerante com erros: Deixar passar em branco qualquer nao 

conformidade e nao dar a oportunidade para que a mesma seja corrigida e nao mais 

repetida. 



errado. 
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# Tomar providencias no menor espa<;o de tempo possivel quando algo der 

# Saber criticar e receber critica, sem tomar como algo pessoal. 

#Saber elogiar quando urn trabalho e bern executado. 

# Programar reunioes com antecedencia e seguir a pauta preestabelecida, 

obedecendo aos honirios de inicio e termino. 

# Saber colocar-se no lugar do outro. 

Assim, o habito que se deseja criar e: 

"prometeu ...... Assuma". A conseqiiencia disso e urn maior respeito mutuo e 

comprometimento dentro da imprensa. Isso e fundamental para o sucesso, porque o 

resultado do trabalho de qualquer empresa e fruto do coletivo. De nada adianta termos 

grandes estrelas no time se elas nao sabem atuar em conjunto. Como numa partida de 

futebol, nao vence a equipe que tern os melhores talentos individuais, mas sim os 

jogadores que sabem reconhecer suas for<;as e fraquezas e, tendo em vista urn objetivo 

comum, unem seus esfor<;os e, sem duvida alguma, de uma grande dose de disciplina. 

5.5.1. Senso de Disciplina e seus Beneficios. 

# Conscientiza<;ao sobre a importancia da administra<;ao participativa. 

# Melhoria no relacionamento dos colaboradores. 

# Melhoria da qualidade pelo cumprimento dos padroes. 

# Diminui<;ao de acidentes devido ao cumprimento das normas de seguran<;a. 

# Aumento da liberdade com responsabilidade dos colaboradores. 

Conclui-se que os 5S e urn programa pelo qual realizamos urn processo de 

"Educa<;ao da vontade". 
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A inteligencia humana, ostra os tres primeiros sensos como urn metodo ideal 

para o dia-a-dia, e os dois ultimos funcionam como mecanismos de educa<;ao da 

vontade. 

Inteligencia vontade. 

- Senso de utiliza<;ao. - Senso de paclroniza<;ao ou higiene. 

- Senso de arruma<;ao para assegurar o - Senso de limpeza. 

bem-estar. 

Auto-disciplina 

A inteligencia mostra o caminho e a autodisciplina educa a vontade e faz o 

homem caminhar. 
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VI. IMPLEMENTA<;AO DOS 5. 

Compreendido que a em pres a necessita e ajusta-se ao programa 5 S, pois, o 

ambiente desta podeni ser mais agradavel do que hoje, poder-se-a retirar coisas em 

locais de trabalho sem afetar o desempenho, existe a possibilidade de deixar-se o 

ambiente de trabalho mais limpo, ha desperdicio no processo produtivo, desta forma, 

estamos sabendo da necessidade do programa em nossa empresa, acreditamos nas 

alteravoes de rotinas e padronizavao de processos em nossa empresa, e queremos 

implantar este programa em nossa empresa. Logo, seguiremos convictos de nosso 

trabalho, a implementavao! 

6.1. Passo a Passo para Implantar os 3S Iniciais 

A sugestao passo a passo para implementavao dos 3 S iniciais visa facilitar as 

organizavoes interessadas em iniciar tal processo. Trata-se de uma trilha que pode e 

deve ser adaptada de acordo com as caracteristicas e necessidades de cada empresa, 

tendo o cuidado de nao entrar em choque com a cultura local. Cada passo tern que ser 

muito bern entendido, o porque da sua execuvao tern de sempre ser levado em conta. 

Sabendo-se qual a meta a ser atingida sera mais facil desdobrar o como alcanvar esse 

objetivo dentro de cada organizavao. 

6.2. 1 o Passo - Comprometimento da Alta Dire~ao 

Para dar inicio ao 5S ou a outro projeto qualquer de melhoria na organizavao o 

primeiro passo e sempre o comprometimento da alta direvao. E dela que deve partir a 

iniciativa. 
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A~oes a serem realizadas 

# Elabora9ao de documento formal que atinja todos os colaboradores, e 

explique clara e sucintamente quais os objetivos pretendidos. 

# Participa9ao ativa no processo. 

Por que: 

#Para tal dar credibilidade ao processo; assim, todos os colaboradores devem 

ter consciencia de que este e urn projeto importante para a empresa. 

# Para disponibilizar recursos: verba para material didatico, libera9ao dos 

funcionarios para assistir as palestras, tempo dos gerentes para analise dos projetos de 

melhoria etc. 

Elaboras:ao de documento formal 

Estaremos iniciando o trabalho em 1 o de agosto de 2006, e formalizaremos a 

abertura de nosso programa com a carta a seguir. 

Sao Jose dos Pinhais, 1° de agosto de 2006. 

Colaboradores da Gasparini do Brasil S. A. 

Senhores colaboradores, a alta dire9ao de nossa empresa elaborou urn 

planejamento estrategico para os pr6ximos 5 anos. E o desafio maior deste 

planejamento esta em sermos lideres na produ9ao de dobradeiras hidraulicas para toda 

a America. Entretanto para realizarmos esta missao precisaremos, como condi9ao 

inicial, o quadro abaixo. 

• Comprometimento de todos os colaboradores com a missao da empresa. 

• Melhora na qualidade de vida dos colaboradores. 
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• Melhora no relacionamento entre pessoas do mesmo nivel hienirquico e 

com os niveis imediatamente superiores e inferiores. 

• Aumento na qualidade dos servi9os e produto. 

• Aumento na produtividade gerando economia e lucro. 

• Melhoria continua em todos os itens relatados ac1ma, atraves do 

programa de qualidade total. 

Ap6s estudarmos varios programas de qualidade, percebemos que o programa 

58 atende muito bern estas necessidades iniciais propostas acima. E a partir destas 

analises, nos viemos, em nome da Gasparini do Brasil S. A., convida-los a engajar-se a 

nossa missao, sejam todos bern vindos. 

Gasparini do Brasil S. A. 

6.3. r Passo - Cria~ao do Time SS 

0 time 5 S sera responsavel pel a a realizayao de todas as a96es necessarias 

para a implementayao do programa. E interessante que os membros do time pertenyam 

a areas diferentes da empresa para refletir melhor as necessidades de cada setor, alem 

de promover a integrayao entre os mesmos. 

A~oes a serem realizadas: 

# A alta direyao deve escolher na medida do possivel colaboradores de areas 

diversas que tenham as seguintes qualidades: Senso de organiza9ao, born 

relacionamento com os colegas, facilidades de comunicayao e vontade de participar do 

time. 



Por que: 

# Para mostrar como funciona e as vantagens do trabalho em time. 

# Para operacionalizar as av5es para implementavao. 

Escolha do time SS, e apresentacao aos colaboradores 
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A Gasparini do Brasil S. A. esta estruturada em tres departamentos, 

Comercial, Administrativo e Produtivo. Escolheremos, em 1 o de julho, urn 

representante de cada departamento para compor o time 5 S, e em con junto com o autor 

desta monografia, faremos uma equipe composta por 4 membros. Ap6s a composivao 

do time 5S, escolhidos os representantes, sera entregue uma fotoc6pia da monografia 

para cada membro, cuj o lerao atenciosamente este trabalho durante o mes de julho. 

Estaremos no dia 1 o de agosto, as 15 00 hrs. entregando a todos os 

colaboradores a carta de abertura do programa 5S, e ap6s lermos a carta, seguiremos 

com uma palestra falando do programa, e esclarecendo duvidas diversas. Nesta 

reuniao apresentaremos os integrantes do time 5S. As 16 00 horas, cada urn dos 

representantes se apresentara, e farao breves relatos do que o programa oferecera como 

melhoria para a Gasparini do Brasil S. A. Ap6s as· colocav5es preliminares, e 

iniciaremos uma leitura geral, relevando os t6picos mais importantes, e pontuando a 

necessidade de implementarmos com sucesso o 5 S's. Sera condivao fundamental que 

o time 5S conhe9a, e bern, o programa a ser aplicado, assim como os colaboradores 

aceitem as novas mudanvas. Entretanto, para isto relatamos em nossa monografia 

conceitos suficientes para preparar os integrantes do time 5 S's e prepara-los, 

apresentando-os como excelentes multiplicadores de ideias. 

0 time 5S elaborara uma cartilha manual, que resum1ra a monografia, 

pontuando os principais assuntos, real van do a importancia do programa 5 S para o 

futuro da empresa, facilitando a compreensao dos colaboradores sobre o programa, e 

gerando motivavao para o sucesso do nosso projeto. Nosso manual devera abordar, 

como sugestao, as nov5es simples e claras sobre a dimensao do programa (item 2.3). 
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Devera relatar a importante vontade de mudar (item 6.1), enfatizando os motivos para 

mudan9a (item 6.2), e o importante comprometimento dos colaboradores (item 6.5). 0 

capitulo VII apresenta todos os sensos do programa de forma interativa, e bastante 

ludica, e finalmente esta cartilha manual apresentara o nosso planejamento estrategico 

para implementarmos o 5S. Entretanto, deixemos a criatividade de nossa equipe 

elaborar esta cartilha manual, que sera importante ferramenta para o nosso trabalho. 

6.4. 3° Passo - Registro da Situa~ao Atual 

0 5S deve fazer registros de como a empresa se encontra com rela9ao ao 

acumulo de materiais desnecessarios para a realiza9a0 das tarefas, organiza9a0 e 

limpeza dos setores antes do inicio da implementa9ao dos 3S. 

A96es a serem realizadas: 

# Obten9ao de fotos, principalmente dos locais considerados criticos. 

# Realiza9ao de video para complementa9ao dos registros. 

Por que: 

Para comparar a situa9ao atual com a alcan9ada ap6s a implementa9ao dos 3 S 

e medir os resultados obtidos. 

Registros diversos da Gasparini do Brasil S. A. 

F otos, atas, relatos, a96es e atitudes. 
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6.5. 4 o Pas so - Dissemina~ao dos Conceitos do SS. 

0 5 S, e actma de tudo, urn processo educacional. Para cobrar dos 

colaboradores uma determinada postura, e preciso que antes seja mostrado de que 

maneira a empresa espera que eles se comportem. Algumas atitudes inadequadas sao 

tomadas pelo simples desconhecimento dos que praticam. 

A~oes a serem realizadas: 

# Palestras sobre o assunto. Elas podem ser ministradas pelos pr6prios 

membros do time 5S, que deverao ser devidamente treinados por meio de curso 

especificos ou por consultores externos. 

# Debate sobre a nova cultura p6 tnis dos modemos metodos de 

gerenciamento e sobre a necessidade de aprimorar valores, cren<;as e habitos. 

# Aplica<;ao de jogos e vivencias demonstrando que todos tern habitos a serem 

mudados e que ninguem tern facilidades de muda-los s6 porque esta consciente que 

deve mudar. 

# Elabora<;ao de material didatico para a distribui<;ao nas palestras. Muitas 

empresas criam suas pr6prias cartilhas, a Nirvana do Brasil S. A. podera seguir esta 

ideia, utilizando situa<;oes que acontecem no dia-a-dia da organiza<;ao para ilustrar e 

facilitar a compreensao dos conceitos a serem transmitidos. 

# As palestras podem ser ilustradas com videos para a sensibiliza<;ao dos 

colaboradores, no mercado podem ser encontrados diversos videos sobre o assunto. 

Por que: 

# Para que todos os colaboradores envolvidos tenham as no<;oes basicas do 

que eo 5S e quais as melhorias que pretendem ser alcan<;adas por meio dele. 

# Para usar o 5 S como incentivador do tipo de cultura necessario para 

sobreviver num mundo globalizado, onde as pessoas estao mais cientes de seus 
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direitos e sabem como exigi-los, onde ha necessidade de rapidez no aprendizado e na 

execu<;ao das solu<;oes. 

# Para estimular a persistencia, capacitando os colaboradores a agir 

fortalecendo a sua propria vontade e a vontade dos outros em promover mudan<;as. 

# Para dar inicio a urn processo de educa<;ao continuada dentro da empresa. 

#Para iniciar urn debate entre os colaboradores. 

Propomos o livro abaixo que podera auxiliar na prepara<;ao das palestras: 

# YAJIMA HABARA, I. B. 1996. Sao os japoneses realmente diferentes?, 

Grifo, Rio de Janeiro. 

Este livro analisa dez valores culturais cuja falta impossibilita o sucesso em 

adotar modemos conceitos de gerenciamento. Aborda tambem como tratar a mudan<;a 

de habitos e valores. 

Disseminacao dos conceitos 

Apresentaremos a cartilha manual a todos os colaboradores dia 1 o de agosto de 

2006, as 15:00 horas, e faremos uma leitura geral, com o prop6sito de disseminarmos 

conceitos. Ap6s a leitura esclareceremos as duvidas gerais. Contudo, estaremos na 

semana de 7 de agosto a 11 de agosto de 2006, divulgando o programa 5 S atraves de 

dialogos, faixas e cartazes, respondendo as perguntas, ou seja, divulgaremos durante a 

semana toda nossas a<;oes. No dia 11 de agosto as 15 00 horas nos reuniremos para 

esclarecimentos finais, expondo ideias e refor<;ando a importancia para a empresa o 

sucesso deste programa. 

6.6. 5° Passo - Preparativo para o "Dia do Descarte". 

0 "dia do descarte" deve ser planejado com antecedencia. Criterio para 

classifica<;ao dos materiais, etiquetas de identifica<;ao e local adequado para coloca<;ao 
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dos itens disponibilizados devem ser do conhecimento de todos os participantes dessa 

empreitada. 

A~oes a serem realizadas: 

# Confec9ao de etiquetas que contenham descri9ao e identifica9ao do item: 

Estado de conserva9ao (em condi9oes de uso, necessita reparos, sem condi9oes de 

uso); destino (almoxarifado, manuten9ao, liberado para troca ou venda, lixo, sucata); 

departamento responsavel pelo item. 

# Disponibilidade de areas para a coloca9ao dos itens descartados. Deve ser 

feita uma previsao do volume de material descartado. Aten9ao: e comum, 

principalmente nas fabricas, departamento de produ9ao e manuten9ao, ser insuficiente 

o espa90 fisico destinado aos itens disponibilizados. Portanto, sejamos generosos 

quando estivermos delimitando estas areas. 

# Area de descarte deve ser subdividida de acordo com os destinos, que serao 

dados aos materiais. Faixas adesivas fixadas no chao, cones de borracha como os 

utilizados para sinaliza9ao no transito ou cavaletes servem para delimitar os espa9os. 

Os dois materiais tern a vantagem de poder ser deslocados com facilidade, dando a 

oportunidade de expandir ou diminuir os espa9os quando necessaria. Placas ou 

cartazes indicativos devem ser confeccionados para a identifica9ao das subareas de 

descarte. Nesses indicativos deve constar qual sera o destino do material colocado 

naquele local. Por exemplo: almoxarifado, manuterwao, liberado para troca ou venda, 

sucata, lixo. 

# 0 departamento de manuten9ao tambem deve ser avisado e estar preparado 

para receber itens que necessitem de reparos. 

# Preparar urn "mapa de trocas" que sera preenchido ap6s o descarte. Nele 

devem constar as seguintes informa9oes sobre os itens colocados a disposi9ao de 

outros departamentos: Descri9ao, numero do patrimonio, departamento de origem, 

departamento de destino. 
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Por que: 

# As areas de descarte devem ser escolhidas e preparadas previamente para 

que no dia nao se estabele<;a uma grande confusao ao se tentar descobrir onde colocar 

o material descartado. Para isso, as placas ou cartazes indicativos e os delimitadores de 

espa<;o sao de grande utilidade, tornando a area de descarte organizada e possibilitando 

que todos os colaboradores possam visitar o local e verificar se algum dos itens 

disponibilizados pode ser util no seu setor. 

# A identifica<;ao do material descartado por meio de etiqueta e muito util, 

principalmente quando nao ha espa<;o para uma area de descarte no proprio 

departamento, ou quando ele esta acontecendo em toda a organiza<;ao ao mesmo 

tempo e foi eleita uma unica area comum para acomoda<;ao do material 

disponibilizado. Nos dais casas mencionados, geralmente as pessoas que estao 

realizando 0 descarte nao sao as mesmas que transportam esse itens ate 0 local 

selecionado para area de descarte. Com etiquetas, o responsavel pelo transporte do 

material sabera exatamente em qual subdivisao ele de ser classificado. 

# A quantidade de itens para conserto proveniente dos trabalhos de descarte 

costuma ser grande. 0 departamento de manuten<;ao precisa ser avisado com a devida 

antecedencia para dar tempo de planejar como vai absorver urn volume muito acima 

do normal de pe<;as para reparos. 

# Objetos descartados por urn departamento podem ser uteis a outro. Ap6s o 

descarte, observamos que muitas das requisi<;5es de material podem ser satisfeitas com 

os itens disponibilizados, eliminando assim a necessidade da compra. Urn "mapa de 

trocas" bem-elaborado sem duvida ajudara nesse trabalho. 

Preparativos para o dia do descarte 

0 time 5S, no dia 14 de agosto de 2006 as 15 00 horas estara reunido, 

dividindo as tarefas para no dia 18 de agosto executarmos o DIA DO DESCARTE, 
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todos os detalhes estarao estudados e preparados, as faixas, os cartazes, as etiquetas, as 

areas de depositos, enfirn, tudo estara pronto aguardando o DIA DO DESCARTE. 

6.7. 6° Passo- 0 "Dia do Descarte" 

Estando tudo planejado corn antecedencia, o "Dia do Descarte" corn certeza 

transcorrera sern problemas. 

Ac;oes a serem realizadas: 

# 0 time do 5 S deve percorrer os departarnentos que estao prom oven do o 

descarte para esclarecer possiveis duvidas. 

# 0 time do 5 S deve verificar se todos os colaboradores das areas envolvidas 

no descarte estao selecionando e classificando seus rnateriais de trabalho. 

# 0 time 5 S deve verificar a organiza9ao das areas de des carte ajustando os 

espa9os fisicos quando necessaria. 

Por que: 

# Duvidas quanto a classifica9ao de certos itens podern surgir e os rnernbros 

do time do 5S devern estar disponiveis para prestar os esclarecirnentos necessarios. 

# 0 5s s6 tera alcan9ado seus objetivos quando todos participarern. Por isso os 

rnernbros do time do 5S devern incentivar e cobrar a participa9ao ativa de todos os 

colaboradores. Independentes da fun9ao que cada urn ocupe na ernpresa, sua 

colaborayao e fundamental. 

# Ernbora o espa9o fisico reservado para o descarte tenha sido planejado corn 

antecedencia, podern ocorrer surpresas e ele nao ser suficiente. 0 time do 5 S deve 

estar atento. Muitas vezes nao e necessaria alterar a area destinada para o descarte. 

Apenas reorganizando as subareas (sucatas, lixo, alrnoxarifado, rnanuten9ao, e 

liberado para venda) o problema pode ser solucionado. 
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0 dia do descarte 

Dia 18 de agosto de 2006, as 8:00 horas da manha, iniciaremos o DIA DO 

DESCARTE. 

Os membros do time SS estarao monitorando os colaboradores, estes 

obtiveram treinamentos adequados para tal, e importante explicar que 0 colaborador 

vindo do departamento Comercial ira, propositadamente, coordenar a area 

Administrativa; o colaborador vindo da area Administrativa ira coordenar a area 

Produtiva; e o colaborador vindo da area Produtiva ira coordenar a area Comercial, 

assim oferecemos uma intera9ao entre os colaboradores. 

6.8. 7° Passo - A Arruma-rao. 

Depois de ficar na se9ao com apenas o necessario para a execu9ao das tarefas, 

chegou a hora de arrumar tudo. Urn arranjo simples que facilite, que permita a 

realiza9ao das tarefas com urn minimo de esfor9o. 

A-roes a serem realizadas: 

# 0 time SS deve incentivar e cobrar de cada colaborador individualmente sua 

participa9ao na realiza9ao dos sensos de arruma9ao e limpeza. 

Por que: 

# Quando somos os responsaveis pela arruma9ao das nossas coisas, temos a 

tendencia de conserva-las arrumadas por mais tempo, para nao ter que de ficar re

arrumando tudo, a toda hora. Isto se repetira quando fizermos a limpeza do nosso local 

de trabalho, evitando sujar para nao ter de limpar. 
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# A armazenagem de acordo com a freqliencia de uso proporcwna 

racionaliza9ao e diminui9ao do esfor9o fisico, alem da oportunidade de compartilhar 

itens de utiliza9ao eventual. 

0 dia da Arrumacao e Limpeza 

0 programa 5S trabalha em tres dimensoes: Fisica; Intelectual e 

Comportamental. Os passos anteriores foram direcionados mais para a dimensao do 

espa9o fisico, interligada aos conceitos e planejamentos que consistem na dimensao 

intelectual. Ao propormos Arruma9ao dos utilitarios separados, e consequentemente a 

Limpeza das areas e ambientes, o qual utilizamos, estaremos atingindo a terceira 

dimensao do programa 5 S, a dimensao comportamental. Existe uma grande 

dificuldade de incorporar-se esta etapa nas implementavoes deste programa, pois, esta 

dimensao trabalha, entre outros fatores, com os habitos e cultura particulares. Nosso 

time 5 S devera trabalhar bern esta parte, caso contrario, estaremos fazendo uma grande 

"faxina" na empresa e nao implementando urn programa de qualidade. 

Dia 25 de agosto de 2006, as 8;00 horas, iniciaremos o DIA DA 

ARRUMA<;AO E LIMPEZA. 

6.9. 8° Passo - A Higiene. 

A Higiene sera conseqliencia dos sensos anteriores, entretanto, os 

colaboradores estarao trabalhando neste estagio as tres dimensoes do programa e estas, 

fisica, intelectual e comportamental sao interdependentes, porem, 0 comportamento e 

fundamental. 0 time 5 S devera mostrar claramente que este novo comportamento trani 

a todos muitos beneficios, e estes resultaram em melhoria de qualidade de vida no 

trabalho. 
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0 dia da higiene e 1 o avaliacao 

Dia 31 de agosto de 2006, as 8:00 horas da manha, iniciaremos o DIA DA 

HIGIENE E 1 o AV ALIA<;AO. Nosso programa completa o primeiro mes de 

implementa9ao, neste periodo os colaboradores do time 5 S trabalharam como 

coordenadores, lembrando que o colaborador do departamento comercial coordenou o 

departamento administrativo, o administrativo coordenou o produtivo, e o produtivo 

coordenou o comercial Para a avalia9ao faremos mais uma altera9ao, cujo colaborador 

do departamento comercial que coordenou o administrativo ira avaliar o departamento 

produtivo, o colaborador do departamento administrativo que coordenou o 

departamento produtivo ira avaliar o departamento comercial, e o colaborador do 

departamento produtivo que coordenou o departamento comercial ira avaliar o 

departamento administrativo. 

0 DIA DA HIGIENE, pois, iremos tambem perceber em quanto melhoraram 

os ambientes ap6s as mudan9as provocadas pelo 5S. 

Parabenizaremos todos os colaboradores pelo sucesso na implementa9ao do 

programa, e convidaremos a todos, urn a urn, para o maior desafio do programa, a 

dimensao comportamental, a disciplina geral, convidar os colaboradores para 

disciplinarem-se a nova cultura. 

6.10. 9° Passo- Disciplina 

Ordem que convem ao funcionamento regular duma organiza9ao. 

Dimensao comportamental 

Estamos falando do senso mais complexo de nosso programa, o engajamento 

devera ser total, o comprometimento sera irrestrito, a dedica9ao sem precedentes. 

Estamos falando de mudan9as de habitos, novos costumes e novas cultura. Se para 
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apresentarmos e implementarmos os sensos anteriores levamos urn mes, projetamos 

com muito otimismo o prazo de seis meses para implementarmos este senso. 
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VII. SINTESE E RECOMENDA<;OES FINAlS: 

Discutimos varios conceitos do programa 5 S, percebemos que a simplicidade 

do metodo abrange muito mais que etapas e sim dimensoes. Falamos de conceitos que 

influenciam as dimensoes fisicas, intelectuais e compartimentais. Estamos seguros que 

come<;aremos uma nova cultura organizacional e consequentemente uma nova 

Gasparini do Brasil S. A. Entretanto, apresentaremos algumas relevancias 

fundamentais: 

7.1. Recursos Necessarios: 

• Recursos humanos: 

- Dedica<;ao de tempo e da estrutura existente; 

- Diretores da empresa; 

- Corpo funcional. 

• Recursos materiais: 

Equipamentos de informatica; 

Papel Chamex para impressao; 

Confec<;ao de apostilas; 

Premios e brindes; 

Aquisi<;ao de livros e revistas especializadas. 

Recursos financeiros: 

Despesas com estrutura<;ao fisica da empresa; 

Capacita<;ao dos facilitadores do programa; 

Palestras para sensibiliza<;ao; 

Consultoria extema para avalia<;ao do programa 
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VIII. CONCLUSAO 

A Gasparini do Brasil S. A. e uma organizavao com regras formais, 

impessoais e profissionais, estas padronizam av5es que resultam em e:ficacia, 

minimizando os custos e maximizando lucros. Esta e a 16gica da administravao 

cientifica, atraves de planejamentos, organizav5es, execuv5es e controles, maximizar 

os lucros. Logo, estamos absorvendo conceitos de Max Weber, e sua visao burocratica, 

estudos de Frederick Winslow Taylor, com seus principios e tecnicas administrativas 

buscando a eficientes, percebemos que o tempo dispensado para estabelecer 

procedimentos nao e perdido, e sim investimentos, pois, estes mostrarao sempre qual e 

o melhor caminho. Acreditamos no sucesso da nossa ideia, no nosso time e em nosso 

colaboradores, que juntos venceremos o desa:fio 5'S. 

0 mom en to e oportuno, para a implementavao do programa 5' S, pois, para a 

Gasparini do Brasil S. A. trata-se de urn pre-requisito necessaria para a obtenvao do 

certi:ficado de qualidade total. Descartar, organizar, limpar, assear e habituar serao os 

verbos mais conjugados pelos colaboradores de nossa empresa nos pr6ximos 6 meses. 

Nao deveremos somente conjuga-los, e fundamental absorve-los ate atingirmos as 

dimensoes fisicas, intelectuais e comportamentais. E este, claramente, o objetivo do 

time 5'S. 

Esta monografia, resultado de mais de 360 (trezentas e sessenta horas) de 

estudo, apresenta os sensos do programa 5' S com seus varios conceitos, suas inumeras 

vantagens e muitas dificuldades de implementa-lo, pois, habitos precisam ser 

mudados. Alerta sobre a necessidade de atingir resultados sob diversos aspectos. 

Realva a necessidade de entender os passos e suas dimensoes, aponta certezas, 

surpresas, conceitos definidos, atitudes obvias. Enfim, esta monogra:fia, executada por 

Joao Humberto Chemin e coordenada pelo professor Joao Carlos Cunha, para ser 

implementada precisara do time 5'S e de todos colaboradores de nossa organizavao 

para obtermos exito. 
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ANEXOII 

Fig. 01- Deposito Indevido 

Fig. 02- Deposito de Residuos 
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Fig. 03- Deposito Improvisado 

Fig. 04- Deposito de Po 
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Fig. 05 -Deposito de Po 

Fig. 06 - Deposito de Terra 
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Fig. 07- Deposito de Papeis 

Fig. 08 - Deposito de Pastas 
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Fig. 09 - Deposito de Cat£ilogos 
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ANEXOIII 

PERIODO OQUE QUEMFAZ PORQUE COMOFAZER PONTOSA 
FAZER FAZER OBSERVAR 
Preparar Coordenador Definir Aproveitando 
plano de cinco "S" e etapas de conhecimento 
implanta<;ao Diretor da implanta<;ao proprio consultar 

Empresa dos 5 "S" livro cinco "S" 
AmUise do Coordenador Para o plano Discutir o plano 
plano de cinco "S" e teruma como Comite 
implanta<;ao Diretor da coerencia verificando se o 

empresa plano atende as 
expectativas da 
empresa 

Anunciar o Coordenador Oficializar a Apresentar o 
plano de doa<;ao do conteudo da 
implanta<;ao plano plano ao comite 
Formar Coordenador Implantar a 0 Diretor da Recomendar que o 
comites cinco "S" e aplica<;ao do empresa escolhe comite seja 

Diretor da 5 "S" as pessoas da composto por 
empresa equipe sendo facilitadores 

desej a vel que 
elas possam 
dedicar uma 
parte do seu dia 
para desenvolver 
cinco "S" 

Julho Treinar Coordenador Capacitar 0 Coordenador e 
co mite es cinco "S" comite para diretor da 

treinar os empresa eo 
demais comite elabora 
funcionarios, cronograma de 
aplicar e treinamento 
avaliar o 5 
"S" 

Definir urn Coordenador Adotar plano 0 Coordenador, 0 Coordenador deve 
plano es cinco "S" consensado o Diretor da criar formulario 
especifico de e Diretor da pelo Comite empresa e comite especifico que 
implanta<;ao empresa de fin em permita a avalia<;ao 

quantidade de dos cinco "S" 
times de cinco 
"S" e suas areas 
de abrangencia. 
Estabelecer 
criterios de 
passagem de urn 
"S" para o outro. 
Area de 
Descarte. 



68 

Treinar Coordenador Possibilitar o 0 Comite segue Tempo aproximando 
funciomirios es de cinco conhecimen- o cronograma ja de treinamento = 3 h 

"S", Diretor to e aplica<;:ao estabelecido 
da empresa e dos 5 "S" por 
Co mite todos. 

Deflagrar Coordenador Oficializar o Divulgar atraves 
campanha es de 5 "S", plano de reunioes, 

Diretor da especifico cartazes, faixas, 
empresa e apostila 5 "S" 
Co mite 

Realizar o Todos Para eliminar Fazeruma Providenciar 
senso de todo o grande limpeza, material de limpeza. 
utiliza<;:ao material separando os Definir area para 
(SEIRl) desnecessario objetos descarte. 

necessarios dos 
desnecessarios. 

Agosto Realizar o Todos Possibilitar o Ordenar, Providenciar 
senso de acesso rapido identificar, materiais de 
ordena<;:ao e commenor objetos de acordo identifica<;:ao como 
(SEITON) desgaste com o seu peso, etiquetas, auto-

formae adesivas, tintas, etc. 
freqiH~ncia de 
utiliza<;:ao. 

Realizar o Todos Identificar as Lim par Adquirir todo o 
senso de fontes de rigorosamente material de pintura 
limpeza origem da todo o local de 
(SEISO) sujeira. Se trabalho, 

nao for inspecionando-o 
possivel para identificar 
eliminar a as fontes de 
fonte de SUJelra. 
origem, deve- Relacionar 
se pensar em pontos de dificil 
isola-la. acesso. 
Manter limpo Relacionar itens 
seu ambiente de dificil 
de trabalho. solu<;:ao. 
Pintar Sinalizar piso e 
instala<;:oes e instalar placas de 
equipamentos sinaliza<;:ao. 
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Avalia<;ao o Coordenador Avaliar Aplicar A passagem para o 
senso de cinco "S", eficiencia do formuhirio senso de ordena<;ao 
utiliza<;ao Diretor da senso de especifico de (SEITON), s6 
(SEIRI) empresa e utiliza<;ao auditoria. aconteceni quando o 

Comite. Discutir listas de comite avaliar como 
perguntas e 6timo, o senso de 
sugestoes utiliza<;ao na area de 

abrangencia do time. 
Avaliar o Coordenador Avaliar Aplicar Recomendar que a 
senso de cinco "S" e eficiencia do formulario passagem para o 
ordena<;ao Diretor da senso de especifico de senso de limpeza 
(SEITON) em pre sa ordena<;ao auditoria (SEISO), s6 

acontecera quando o 
comite avaliar como 
6tima a ordena<;ao 

Setembro dos materiais na area 
de abrangencia do 
time. Comite seja 
composto por 
facilitadores. 

Avaliar o Coordenador Avaliar a Aplicar Esta e a fase mais 
senso de cinco "S", eficiencia do formulario critica, pois estando 
limpeza Diretor da senso de especifico de os locais arrumados 
(SEISO) empresa e limpeza auditoria. e somente com itens 

Co mite (SEISO) necessarios, ha uma 
forte tendencia das 
pessoas pensarem 
que nao ha mais 
nada a fazer. 

6 meses Praticar o Todos Para Criar pequenos 
senso de padronizar e procedimentos e 
saude manter as listas de verifi-
(SEIKETSU) melhorias ca<;ao. Aplicar o 

atingidas. 5 "S" de cinco 
Para eliminar minutos. 
riscos de Executar melho-
doen<;as e rias, cuidar da 
acidentes. higiene pessoal. 

6 meses Praticar o Todos Cumprir o Cumprir os Certificado de 
senso de que foi horarios de inicio conclusao de 
autodisciplin estabelecido e fim dos traba- implanta<;ao do 
a pela empresa lhos, intervalos programa 5 "S". 
(SHITSUKE) e time de para almo<;o. 

cinco "S" Cumprir normas 
de seguran<;a. Ser 
born companhei-
rode trabalho. 
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ANEXOIV 

Auditoria Coordenador V erificar os Utilizar Fazer corn que 
rnensal intemo setores se ha planilha todos 

irregularidades para cornpreendarn 
Manuten<;ao Auditoria Diretor da auditoria que o 5 "S" 

birnensal ernpresa faz parte do 
cotidiano da 
ernpresa e de 
cada urn. 
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ANEXOV 
,;i);~ 

'kw 'FORMUL:ARIO DE A V ALIZA<;AO .DO 3 S 
Localavaliado Responsavel pelo local A valiador( es) Assinaturas Data 

3S Objeto da Avaliavao Como verificar Nota OBS. 
(1 a 5) 

Materiais necessarios e desnecessarios se Acumulo de materiais 
confundem nas mesas e em 

s superficies horizontais 
E Recursos sao tratados sem a devida Objetos similares em 
I importancia urn mesmo local 
R Os recursos disponiveis nao sao utilizados Materiais sem 
I utilizavao 

~1 ADRAO DO SJ;IRI (%) (Som'\i4~ potas, dividir ppr 20 e multiplicar 
4:. par:: I 00) 

Guarda de materiais dificulta acesso e Empilhamento de 
promove permanentemente a desordem materiais sabre outros 

s Guarda de materiais aumenta tempo de Falta de identificavao 
E aces so de materiais 
I Localizavao com dificuldade F alta de sinalizavao a 
T distancia 
0 Disposivao de compartimentos e objetos Lay-outinadequado 
N prejudica o acesso a eles 

:~XDRAO SEITON (%) (Somad!Gt:is, dividir por. 20 e multiplicar por , 
~ w~ - ' -- .. 

Relaxamento com higiene Sujeira-acumulada 

Baixa preocupavao com a saude Niveis de poluivao 
s elevados 
E Ambiente Fisico desagradavel Paredes e pisos sujos 
I Falta de limpeza sistematica Depositos de descartes 
s cheios e/ ou em 
0 quantidade insuficiente 

PADRAO DO SEISO (0/o) (Soma¥ as.notas, ,dividir por 20 e '• 

multiplicar por':tlDOJ ---- #A• 

""' 
J# •. 

PADRAO ATUAL (0/o) PADRAO ANTERIOR (0/o) EVOLU<;AO 
(Dividir o total de pontos por 60 e (Diminuir a pontuavao anterior 

multiplicar por 1 00) da atual, dividir o resultado 
pela pontuavao anterior e 

multiplicar por 1 00). 

D D D 
Observavao: A nota 5 espelha a melhor situavao 
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ANEXOVI 

:.~;,~~. FORMULARIO DE A V ALIZA~AO DO 5 S It 

Local avaliado Responsavel pelo local A valiador( es) Assinaturas Data 

5S Objeto da Avalia~ao Como verificar Nota OBS. 
(1 a 5) 

p 
Estrutura de suporte ao 58 Forma<;ao e atua<;ao do comites 

Objetos similares em urn mesmo 
R Treinamento e Educa<;ao em 58 

local 
0 
G Inicio do 58 Materiais sem utiliza<;ao 
R 
A 8istematiza<;ao do 58 

Plano de a<;ao ~om metas 

M estabelecidas 

A Delega<;ao de responsabilidades 
Locais de trabalho delimitados 
com respectivos responsaveis 

Praticas 8istematicas de 58 Elabora<;ao de rotinas do 58 e 
sistematica de reconhecimento s Preocupa<;ao com a saude fisica e Realiza<;ao de campanhas, 

E mental reuni5es e outros eventos 
I 

Elimina<;ao de fontes de suj eira Elabora<;ao de pianos e listas de 
K 
E 

pendencias e de locais de dificil 

T 
acesso 

s Ambiente agradavel Locais ventilados, iluminados e 

u sem polui<;ao 

Acesso rapido e sem desgaste as Explora<;ao de controle visual 
informa<;5es e recursos 

s 
Cumprimento de rotinas do 58 

Pontualidade 
H 

Guarda de objetos em locais 
I 
T Cumprimento do que foi 

definidos 
Redu<;ao de recursos para s estabelecido 

u manuten<;ao da limpeza (pessoas 

K e tempo de limpeza) 

E Roupas limpas e pessoas 
asseadas 

PADRAO ATUAL (0/o) PADRAO ANTERIOR (0/o) EVOLU<;AO 
(Dividir o total de pontos por 7 5 e (Diminuir a pontua<;ao anterior 

multiplicar por 1 00) dividir o resultado pela 
pontua<;ao anterior e multiplicar 

por 100). 

D D D 
Observa<;ao: A nota 5 espelha a melhor situa<;ao 
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