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RESUMO 

Devido a globalizac;ao, o aumento da competi<;ao entre as empresas exige que se 
busquem metodos mais eficientes de gestao. 0 mercado de organicos vern se 
expandindo rapidamente nos ultimos anos, impulsionado pela ocorrencia de 
inumeras doenc;as ocasionadas pelo uso de agrot6xicos nas lavouras. Diante deste 
cenario, iniciou-se urn processo para implantac;ao do Programa 58 na Fazenda 
Figueira, com o objetivo de propor ac;Oes para certificar uma area para plantio de 
verduras organicas, utilizando as diretrizes do lnstituto Biodinamico de 
Desenvolvimento, buscando urn ambiente mais organizado para a realizac;ao dos 
seus servic;os. A metodologia deste trabalho iniciou com o levantamento de dados 
do IBD para certificac;ao da area, para a formac;ao do plano para implantac;ao do 
programa 58. 0 diagn6stico da situac;ao da empresa foi desenvolvido utilizando-se 
entrevista com os funcionarios e observa<;ao do ambiente de trabalho. 0 plano 
separa os objetos utilizados na lavoura convencional da lavoura organica, com ci 
intuito de conscientizar de que o ambiente deve se manter limpo e saudavel. 
Durante o desenvolvimento deste trabalho tornou-se evidente que o 58 nao se 
resume a apenas em uma metodologia pratica para a reorganizac;ao de empresas, 
mas propoe, sobretudo uma profunda mudanc;a cultural e comportamental, com a 
conseqoente melhoria da qualidade e aumento da produtividade. 

Palavras-chave: Programa 58, lavoura organica, mercado competitivo. 
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APRESENTACAO 

0 mercado de orgAnicos vern se expandindo rapidamente nos ultimos anos, 

impulsionado pela ocorrencia de inumeras doen~s ocasionadas pelo uso de 

agrot6xicos nas lavouras. As empresas estao se tomando cada vez mais 

competitivas e capazes de responder rapidamente as necessidades do mercado 

consumidor. (ARCOLINI, 2005) 

Diante deste cenario, iniciou-se urn processo para implantayao do Programa 

5S na Fazenda Figueira a partir dos conhecimentos te6ricos adquiridos no 

transcorrer do curso de Gestao da Qualidade, promovido pela UFPR. 

A Fazenda Figueira e uma empresa pequena no ramo de orgAnicos, com 

uma area para plantio de 1,7 ha, situada no interior do estado de Sao Paulo. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho tomou-se evidente que o 5S nao 

se resume a apenas em uma metodologia pratica para a reorganizayao de 

empresas, mas propoe, sobretudo uma profunda mudan~ cultural e 

comportamental, com a conseqoente melhoria da qualidade e aumento da 

produtividade. 
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1. INTRODUCAO 

No Brasil, o programa 5S vern sendo desenvolvido ha alguns anos nas 

organiza~oes brasileiras que almejam competitividade e sobreviv~ncia, aliadas a 

melhoria da qualidade de vida de seus profissionais, muitas empresas brasileiras 

vern desenvolvendo a pratica do 5S com bons resultados como por exemplo: 

CEMAN, FORD, PETROBRAS, BRAHMA, CARAfBA METAlS, MARCOPOLO, 

AZALEIA FIAT, SESI, etc. De acordo com Ribeiro (1994), "a responsabilidade pela 

gestao varia de acordo com cad a empresa". 

No mercado globalizado, onde as empresas disputam em urn ambiente 

altamente competitive, cresce a busca por metodos eficientes de gestao. 

A empresa do seculo 21 tera que ser eficaz intemamente, agressiva com a 

concorr~ncia e responsavel e etica em todos os seus relacionamentos conforme 

Arcolini (2005). E como atender toda esta lista de tarefas? A gestao pela qualidade, 

quando bern conduzida pelas lideran~as, com metodologia de avalia~o e visao 

sist~mica pode ser uma boa op~ao. 

Qualidade nao e mais diferencial competitive, e fator primordial para a 

sustentabilidade e competitividade da organiza~ao. Neste processo, e necessaria 

muita persist~ncia e perseveran~. pois o processo de aperfei~amento requerido 

e continuo e precisa inovar e agregar novas tecnicas constantemente a 
organiza~ao. 

Quando se pensa em excel~ncia da qualidade, deve-se concentrar em 

desenvolvimento do potencial humano, buscando com isso promover a mudan~a 

de paradigmas vigentes na organiza~ao. Este desenvolvimento, normalmente, 

inicia-se pelo Programa 55, que e uma das ferramentas que leva a empresa a 

busca da qualidade de uma maneira simples e eficaz. Nao e um programa com 

inicio e termino, mas urn processo continuo onde os principios e fundamentos do 

55 devem ser vivenciados e incorporados por todos os envolvidos na organiza~ao, 

com uma profunda mudan~a comportamental e cultural. 
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1.1 08JETIVO GERAL 

Propor a goes para certificar uma area de 1 , 7 ha para plantagao de verduras 

organicas utilizando as diretrizes do lnstituto 8iodinamico de Oesenvolvimento e do 

Programa 58. 

1.2 08JETIV08 E8PECfFIC08 

- Oiagnosticar a situagao da empresa em termos de qualidade de atendimento dos 

requisitos do lnstituto 8iodinamico de Oesenvolvimento (180); 

- 8ugerir poHticas e objetivos do Programa 58 na empresa; 

- Programar e organizar a implantagao do Programa 58; 

- Elaborar procedimentos, formularios, roteiros e instrumentos para o 

Programa 58; 

- Orgar o projeto de implantagao do sistema de gestao da qualidade com 

base nas diretrizes do 180 e do Programa 58. 

1.3 JU8TIFICATIVA 

A utilizagao do programa 58 e justificada por ser uma empresa que 

necessita primeiramente de conceitos basicos de qualidade. A implantagao tern por 

objetivo melhorar o ambiente de trabalho, com a conseqOente melhoria na 

produtividade dos processos. 

0 Programa 58 e praticado em varias organiza¢es como direcionador da 

qualidade, envolvendo uma profunda mudanga na cultura organizacional e 

comportamental dos participantes da organizagao. Este processo pode gerar 

resistencias, que podem ser sanadas atraves da conscientizagao e participagao de 

todos os funcionarios, bern como da alta administragao. 

A pratica do 58 resulta em mudangas na maneira de se perceber o trabalho 

e realgar a responsabilidade de cada urn na criagao da qualidade de vida. ~ urn 

metodo simples e de baixo custo, de diffcil manutengao, mas altamente 

organizador, mobilizador e transformador do potencial humano. 

Na Fazenda Figueira ha alguns fatores que precisam ser melhorados e que 

estimulam a implantagao do 58 como: padronizagao por escrito dos procedimentos, 

ordenagao dos materiais, limpeza do ambiente de trabalho, uniformizagao do 

pessoal (utilizagao de EPI's), falta de mao-de-obra qualificada. 
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Por este motivo, a implantayao do Programa 5S na Fazenda Figueira pode 

configurar no primeiro passo na busca da qualidade total, trazendo como beneficia 

imediato a melhoria no ambiente de trabalho e na qualidade de vida dos 

colaboradores. 

Na pratica, com a implantac;ao dos 5's a empresa tera um ambiente mais 

organizado para a realizac;ao dos seus servic;os. 

Teoricamente, a implantayao do Programa 5S promove a organizayao do 

ambiente de trabalho e o aumento da produtividade atraves da eliminayao do 

tempo gasto procurando coisas, conforme destaca Osada (1995). 

1.4 METODOLOGIA 

A metodologia deste trabalho encontra-se basicamente no levantamento de 

dados do lnstituto Biodinamico para certificac;ao da area. Baseado nos dados 

coletados formulou-se um plano para a implantac;ao do Programa 5S considerando 

as caracteristicas da organizac;ao. 

Atraves de entrevista com funcionarios, observayao do ambiente de trabalho 

e fotos foi desenvolvida um diagn6stico da situac;ao atual da organizayao. 

A proposta contempla um plano para separayao dos objetos utilizados na 

lavoura convencional e os objetos utilizados na lavoura organica, identificac;ao dos 

utensilios organicos, descarte de objetos desnecessarios. 0 Programa tambem 

procura conscientizar os funcionarios a terem preocupac;ao permanente com 

relayao a manutenc;ao de um ambiente limpo e saudavel. 

2 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.11NTRODUQAO 

Muitos executivos sabem que mudanc;as radicais sao necessarias; 

entretanto, e preciso aumentar o nlvel atual de desempenho e realizar 

simultaneamente essas mudanc;as. (MARTIN, 1996) 



14 

Falconi (1994} afirma que urn produto de qualidade e aquele que atende 

perfeitamente de modo confiavel, acessivel, seguro e no tempo certo as 

necessidades dos clientes. 

Juran (1990) enfatiza dais desses significados: "a Qualidade consiste nas 

caracteristicas do produto que vao ao encontro das necessidades dos clientes e 

dessa forma proporcionam a satisfac;ao em relac;ao ao produto", e "a Qualidade e a 

ausencia de falhas". A tim de apresentar urn conceito que inclua ambos os 

significados, Juran (1990) define qualidade como "adequac;ao ao usa". 

2.2CERTIFICA<;AO ORGANICA 

Certificagao, como termo utilizado na agricultura organica, significa garantir a 

origem (procedencia) e qualidade organica dos produtos obtidos. 

A certificac;ao organica e urn processo de auditoria de origem e trajet6ria de 

produtos agricolas e industriais, desde sua fonte de produgao ate o ponto final de 

venda ao consumidor. 

Desde os anos 70 surgiu a necessidade de se fixar normas e procedimentos 

para dar garantia ao consumidor da procedencia e sistema de produgao dos 

produtos organicos e biodinamicos ofertados. 

No Brasil a certificac;ao organica e realizada par cinco certificadoras 

nacionais e outras 13 intemacionais, em menor escala. Dentre as certificadoras 

nacionais encontramos o lnstituto Biodinamico (lBO), a Associac;ao de Agricultura 

Organica (AAO), a OfA e a Fundac;ao Mokiti Okada (MAO), como principais. 

0 lnstituto Biodinamico de Desenvolvimento Rural em Botucatu - SP, ja 

realiza ha mais de 10 anos a certificac;ao organica e biodinamica no Brasil e paises 

de Mercosul. Detem credenciamento junto a IN FOAM- Federac;ao lntemacional de 

Movimentos de Agricultura Organica, alem de ser credenciada pela Comunidade 

Europeia atraves do DAP alemao. 

A partir do momenta em que o produtor sente-se apto a contratar a 

certificac;ao, entra em cantata com a certificadora desejada, enviando 

documentac;ao inicial e pagamento da taxa de inscrigao. 

A inspec;ao ocorre logo ap6s, e consiste em reunir dados, checar 

documentos de compra de insumos, venda de produtos, operac;oes de campo e o 



15 

sistema de conducao organica. Tambem sao checadas instalacaes, sacarias e 

embalagens, situacao geral ~ocial e empregaticia de funcionarios. 0 objetivo e 

verificar o sistema de controle adotado pela empresa, de modo a dar garantias cia 

inexistencia de riscos de mistura e contaminacao com produtos nao certificados. 

Para a auditoria proposta utilizam-se tabelas, onde sao lancados os dados 

de hist6rico de compra e venda de produtos, entrada e saidas de produtos e dados 

de eventuais processamentos. Urn mapa de glebas e tambem elaborado. 

Ap6s a inspecao, o inspetor elabora relat6rio e o envia a certificadora, que 

por sua vez a submete ao seu conselho de Marcas, para avaliacao da decisao final. 

0 selo e entao concedido ao produtor, que passa a fazer uso do mesmo por 

urn periodo revalidavel de um ano. 

Para uma auditoria perfeita da trajet6ria do produto e necessaria que a 

empresa agricola organize urn sistema de controle de todas as operacoes: de 

campo, colheita, estoque de materia prima, processamento, estoques de produtos 

acabados e seu transporte para o mercado consumido. 0 nivel de controle varia de 

atividade para atividade, e na pratica em geral, encontramos nesta area da 

administracao, grandes carencias, que devem ser saneadas durante o 

acompanhamento do projeto. Geralmente, o grande gargalo na certifica~ao 

organica deriva da dificuldade do produtor em montar esta estrutura de controle, de 

forma profissional, sistematica e constante. 

Documentos necessarios antes da inspecao: 

1. T odas as notas fiscais de compras Iigas a producao organica certificada 

no perfodo de 12 meses desde a ultima inspecao. 

2. Tabelas lBO I (insumos comprados), II lnsumos aplicados - diario de 

operacoes de campo, Ill (produtos vendidos), IV (estoque - entrada e 

saida), conforme o caso. A Tabela VII e verificada pelo inspetor no dia da 

inspecao. 

3. Mapa com detalhes de localiza~ao dos campos e culturas (atualizacao 

anual), e principalmente os vizinhos convencionais. 

4. Plano de manejo da cultura a ser convertida. 

5. C6pias de notas fiscais de insumos comprados coerente com tabela I. 

6. C6pias de notas fiscais de venda de produto coerente com tabela Ill. 
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2.30RIGEM DO 58 

Os cinco senses que dao nome ao Programa 58 tem sua origem nas iniciais 

das palavras japonesas seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. Em portugues sao 

conhecidos como os senses de utilizacao, organizacao, limpeza, saude e 

autodisciplina. 0 58 e um sistema organizador, mobilizador e transformador de 

pessoas e organizacoes. Assim como as filosofias just-in-time (no tempo certo), 

kaizen (melhoria continua), controle de qualidade total, jidoka (autodetecoao) e 

manutencao produtiva total, o 58 tambem aponta para a melhoria do desempenho 

global da organizacao. (MASIER0,1996) 

De acordo com Silva (1996), "o 58 deve ser implementado com o objetivo 

especifico de melhorar as condicoes de trabalho e criar o ambiente de qualidade". 

Encaminha-se para um espaco de trabalho limpo e bem organizado e e previa a 

qualquer outra inovacao que objetive melhorar as condicoes de trabalho e a 

qualidade dos produtos e services, envolvendo o quotidiano de toda a organizacao. 

A satisfacao do cliente, qualidade, seguranca. motivacao e a economia de 

recursos escassos sao as metas principais deste programa. Propoe criar as 

condicoes basicas ao desenvolvimento das organizacoes responsaveis 

socialmente, sem perder de vista o objetivo principal, seja este o Iuera ou a 

utilizacao plena dos seus recursos. De acordo com Campos (1994), "o 58 promove 

o aculturamento das pessoas a um ambiente de economia, organizacao, limpeza, 

higiene e disciplina, fatores fundamentais a elevada produtividade". 

A motivacao coletiva e urn conceito-chave neste sistema. Motivar as 

pessoas para a acao. para agir com entusiasmo e para comprometer-se dando 0 

melhor de si sao requisites fundamentais para alcancar a qualidade total. Como 

afirma Silva (1996), "somente quando os empregados se sentirem orgulhosos por 

terem construldo um trabalho digno e se dispuserem a melhora-lo constantemente, 

sera compreendido a verdadeira essencia do 58". 

Autores como Osada (1992), Ribeiro (1994), Rosa e Bolson (1998) 

concordam que os objetivos centrais do processo 58 consistem em melhorar o 

ambiente de trabalho, promovendo o bem-estar dos funcionarios aumentando sua 

auto-estima; racionalizar o uso de documentos, materiais, e equipamentos; reduzir 

custos e agilizar os processes de trabalho; facilitar a participacao de todos e o inter-
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relacionamento pessoal, estimulando a execuc;ao de tarefas em equipe e contribuir 

para a melhoria da imagem da instituic;ao. 

2.4 FINALIDADE DO 58 

Ribeiro (1994) afirma que o 58 vern sendo utilizado cada vez mais como 

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

atividades, atraves do envolvimento de todos. 

No processo educacional ha dois caminhos posslveis para que as pessoas 

mudem seus habitos e seu comportamento. 0 primeiro e quando ganham em 

conhecimento e o confrontam a seus valores. Uma vez filtrados pelos valores, o 

conhecimento pode modificar uma atitude e um comportamento individual. 

Dependendo do meio, pode provocar uma mudanc;a no comportamento grupal. 

0 segundo caminho e o contrario: o comportamento grupal influencia o 

homem para mudanc;a individual e, dependendo, posteriormente possibilita 

transformar suas atitudes. Estas podem interferir nos valores, conduzindo o homem 

a um ganho de reconhecimento. (RIBEIRO, 1994). 

Ribeiro (1994) adota o segundo caminho onde as pessoas influenciadas por 

um comportamento grupal, praticam atividades sem mesmo conhecer 

profundamente a sua essencia, sendo alimentadas pelos resultados imediatos 

vislveis que a pratica provoca. Por isso o autor aconselha pouca teorizac;ao e muita 

execuc;ao do desenvolvimento do 58. 

Para ( 1996) "nao ha como separar educac;ao, treinamento e ac;ao quando se 

fala no 5S. 0 senso se desenvolve somente pela pratica, enquanto a ausencia de 

pratica cria relaxamento. E uma questao de habito, de estilo de vida". 

0 5S, enfim e visto como um processo simples, com resultados imediatos e 

duradouros para o homem, para a organizac;ao, para os clientes e para o meio 

ambiente. 

2.51MPLANTA9AO DO 58 

Segundo Silva (1996) 0 primeiro passo para implantac;ao do Programa 5S 

deve ser a elaborac;ao de um plano diretor preliminar, que submetido a sucessivos 

aperfeic;oamentos, podera ser no momento certo, submetido a diretoria para 
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aprovacao. Este plano devera canter os objetivos gerais e especlficos a atingir, as 

formas que as pessoas terao conhecimento a respeito dos 58's, atraves de cursos, 

palestras, etc. incluirem as ideias e sugestoes no plano que nascerem das pessoas 

envolvidas, definirem todas as a~oes para implanta~ao, a forma de avalia{:ao e 

manuten{:ao do mesmo. 

Para Ribeiro (1994) Ap6s a formaliza{:ao de urn plano deve-se ficar claro que 

a participa{:ao da alta administra{:ao e muito importante na lideran9a das atividades 

demonstrando assim o comprometimento oficial da empresa quanta aos 58's. 

Num segundo passo, o autor Silva (1996) sugere que se defina uma 

estrutura de apoio, ou seja, urn comite central que transmitira as atividades do 58 

para a empresa, alem deste grupo, deve-se criar uma rede de facilitadores dentro 

da organiza{:ao, para facilitar o processo de cria{:ao de uma nova cultura na 

organizacao. Ap6s entao a este processo iniciara a promo{:ao deste programa 

atraves de concursos, pOsteres, slogans e emblema do 58. 

Silva (1996) e Osada (1995) recomendam que o terceiro passo seja 

realizado atraves de treinamento para todos os funcionarios da empresa. Este 

treinamento deve canter muitos exemplos praticos para oferecer uma dimensao 

mais rica e confiante sobre os 58's. 

Antes de lan~r o programa, e muito importante fazer o registro da situa{:ao 

atual da empresa. lsto pode ser realizado atraves de alguns check-list e ainda por 

fotografias ou filmagens, segundo Hirano (1994) e Ribeiro (1994). 

Segundo Silva (1996), o programa deve ser lan~do formalmente atraves de 

urn evento com a participa{:ao de todos os funcionarios, e e recomendada uma 

confratemiza{:ao de incentive ao Programa 58. 

Ap6s a fase preparat6ria inicia-se a fase de implanta{:ao do projeto atraves 

qq 1·s: 

1 ·s - Senso de Utiliza{:ao 

0 senso de utiliza{:ao, segundo Silva (1996) e Prazeres (1997), favorece a 

eliminacao do desperdicio de inteligencia, tempo e materia-prima. Significa usar os 

recursos disponrveis, com born senso e equilibria evitando desatualiza~es e 

carencias. Todos os funcionarios devem identificar e manter no seu Iugar os itens 

verdadeiramente Oteis no seu servi{:o. Ribeiro (1994), assim como Osacra (1992}, 

denominam este primeiro senso, senso de organizacao. enfatizando o objetivo de 
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separar coisas necessarias das desnecessarias a partir de criterios de 

estratificayao, classificando os objetos segundo a ordem de importancia. 

0 aproveitamento da inteligencia humana, de forma ampla, e o fator primario 

para utilizacao dos recursos materiais disponlveis Jocalmente. Jsto trara como 

beneflcios: a liberacao de espacos, reciclagem de recursos escassos, combate ao 

excesso de burocracia e diminuicao de custos. (SILVA, 1996) 

0 descarte de material deve ser orientado pelos supervisores e 

coordenadores. Nao se pode esperar uma eficiencia de 1 00% na separacao dos 

materiais desnecessarios e necessarios, pois o 5S e urn processo educacional. 

(RIBEIRO, 1994) 

Deve-se buscar a causa dos problemas para resolve-los, tal como, prevenir 

o aparecimento da sujeira atraves do estudo de suas causas. (OSADA, 1995) 

Antes de passar para o pr6ximo "S" deve-se realizar uma avaliacao do 1 ·s 
atraves de urn check-list, e discutir sobre os problemas encontrados e iniciar o uso 

de ferramentas da qualidade para soluciona-los. (RIBEIRO, 1994) 

A passagem para o pr6ximo "S" s6 se dara ap6s a avaliayao do comite. 

2·s - Senso de Ordenayao 

0 senso de ordenacao, para Silva (1996), facilita o desenvolvimento do 

primeiro senso, ao diminuir o tempo de busca dos objetos. lmplica "dispor os 

recursos de forma sistematica para estabelecer urn excelente sistema de 

comunicacao visual para rapido acesso a eles". Para Prazeres (1997), este senso 

consiste em dar Iugar a cada item e colocar cada item em seu Iugar, padronizando 

nomenclaturas e evitando, assim, mais de uma interpretacao para o mesmo objeto. 

Dispor os recursos de forma sistematica e estabelecer urn excelente sistema 

de comunicayao visual para rapido acesso a eles. 

Conjunto de acoes que propiciam que OS objetos, documentos e dados 

necessarios sejam localizados de forma rapida, correta e segura. Deve-se usar de 

forma constante cores e slmbolos de tal forma que qualquer pessoa entenda a 

mensagem. 

Como a padronizayao e urn dos pontos principais deste senso, nao devemos 

esquecer de que existem normas e padroes nacionais e intemacionais que nao 

devem ser alterados devido a comunicacao com clientes externos. 
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Nesta fase se faz a analise do layout ideal para o ambiente e os objetos, 

uma vez que os objetos desnecessarios forma segregados, deve-se ordenar os 

necessaries para conseguir acessa-los em fun~o do tempo e desgaste fisico. 

{RIBEIRO, 1994). 

Uma abordagem mais pratica desta fase sugere a cria~o de uma grade de 

endere~o, cores aos locais de trabalho, linhas divis6rias e ainda quadros de 

sinaliza~o, ou seja, organiza~ao visual. Alem destes t6picos nao se pode deixar 

de padronizar posi~oes, itens e quantidade de cada material. (OSADA, 1995). 

Ao final desta fase, Ribeiro {1994) sugere que se realize uma avalia~ao da 

mesma forma que no sensa anterior. 

3°S - Sensa de Limpeza 

0 sensa de limpeza, de acordo com todos os autores mencionados, pode 

ser definido como a elimina~ao da sujeira sob todos os aspectos incluindo a boa 

preserva~ao dos equipamentos, ambiente de trabalho limpo, com agradavel 

sensa~o de bem-estar e elimina~o de estoques desnecessarios. Pode ser feita 

pelos pr6prios funcionarios, cada urn tornando-se responsavel pela manuten~ao de 

seu espa~o. A limpeza e considerada uma oportunidade de trabalho, permitindo a 

inspe~ao ou reconhecimento do local de trabalho, permitindo descobrir e atacar as 

causas da sujeira e facilitando, desta forma, a cria~o de urn ambiente impecavel, 

opiniao de Silva {1996), Prazeres {1997), Osada (1992), Ribeiro (1994). 

Deve ser enfocado como uma oportunidade de nao sujar e de inspecionar, 

descobrindo as fontes das sujeiras, ou seja, todos os agentes que agridem o meio 

ambiente e pontos potenciais de falhas e desperdicios. 

0 programs delega a cada pessoa a limpeza de sua maquina e ambiente de 

trabalho, pois esta e a melhor maneira para que todos mantenham limpos seus 

ambientes de trabalho e tenham urn contato maior com seus instrumentos diaries 

de trabalho. 

A pintura e urn dos pontos fortes deste sensa, devendo-se usar cores claras 

e alegres de forma que os ambientes estejam limpos e agradaveis. 

Uma maneira de se fazer esta limpeza e dividir em areas de limpeza e 

nomear responsaveis pelas respectivas areas com infra-estrutura e apoio 

necessaria para torna-la padrao em todas as demais. 

Beneficios: 
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• Preven~o de acidentes com redu~o de afastamentos; 

• Melhoria da moral dos funcionarios; 

• lnspe~o de maquinas e instala~oes permitindo maior disponibilidade; 

• Combate aos desperdicios; 

• Embelezamento dos pastas de trabalho; 

• Redu~o da polui~ao e agressoes ao meio ambiente. 

A dificuldade de colocar em pratica este sensa diz respeito a 
conscientiza~o de cada funcionario, au seja, de que cada um e responsavel pela 

limpeza. Alem disso, as supervisores podem visualizar esta atividade como perda 

de produ~o. 

Portanto, as cartazes sao importantes para eliminar duvidas a respeito dos 

beneffcios atraves do ambiente de trabalho limpo e organizado. 

Os pontos de diflcil acesso devem ser listados para que se estabele~ uma 

freqoemcia para limpeza. 

4 OS - Sensa de Saude 

Silva (1996) considera que este quarto sensa refere-se ao estagio 

alcan~do com a pratica dos tres sensos anteriores, acrescido de habitos rotineiros 

de higiene, seguran~ no trabalho e saude mental. Segundo ele, excesso de 

materiais, ma ordena~ao e sujeira sao, reconhecidamente, causas de acidentes de 

trabalho e estresse. Combater essas causas ja significa grande iniciativa para 

conservar a vida da empresa e dos empregados em boas condi~oes 

Enquanto a pratica dos tres primeiros sensos traz efeitos imediatos, o 

mesmo nao ocorre com o sensa de saude, pais as resultados nao sao prontamente 

observaveis. Ao praticar as tres sensos, iniciou-se de fato, a pratica do sensa 

saude. Portanto, deve-se canter toda a ansiedade relativa a implanta~ao deste 

sensa. 

Excesso de materiais, ma organiza~o e sujeira sao reconhecidamente, 

causas de acidentes no trabalho e estresse. Combater essas causas ja significa 

uma grande iniciativa para conservar a vida da empresa e dos empregados em 

boas condi~oes. 

Para Silva (1996), as beneffcios relativos ao sensa de saude sao evidentes 

par si mesmos, ja que o objetivo e preservar a vida pelo seu valor intrinseco e, 
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obviamente, para que o empregado possa transformar a sua energia fisica e 

mental em bens e servi~os. 

Hirano (1994) prop6e que nesta fase sejam aplicadas listas de verifica~oes 

para os tres primeiros "S's" de maneira a criar procedimentos para todas as 

atividades mencionadas. 

5°S- Senso de Autodisciplina 

0 quinto e ultimo senso, o senso de autodisciplina, procura a manuten~ao da 

nova ordem estabelecida. lmplica cumprir rigorosamente as normas e tudo aquilo 

que for decidido pelo grupo. Considera-se disciplina como urn sinal de respeito aos 

outros. A medida que as pessoas se mantem comprometidas com o tiel 

cumprimento dos padroes tecnicos e eticos, e produzida uma evidente melhoria 

individual e organizacional. Este ultimo senso apregoa a luta permanente para 

manter e melhorar os quatro sensos anteriores e a capacidade de fazer as coisas 

como devem ser feitas, demonstrando como, em definitivo, os cinco sensos estao 

interligados segundo Silva (1996), Ribeiro (1994), Osada (1992). 

Sendo urn processo educacional, o 58 necessita ser constantemente 

promovido. Devem-se incentivar sempre os fundamentos do programa para que ao 

Iongo do tempo nao haja retrocesso do status alcan~do. (HIRANO, 1994) 

Para Ribeiro (1994) "e o cumprimento rigoroso daquilo que for estabelecido 

entre as pessoas. E uma atividade de respeito ao proximo". 

Mais dificil de ser absorvido e praticado, pois exige muita educa~o e 

respeito para com os semelhantes e o meio ambiente. Mexe com a cultura e 

comportamento das pessoas. Honestidade, integridade, paciencia, perseveranoa e 

coopera~o sao as caracteristicas principais da autodisciplina, consolidadas ao 

Iongo de toda uma vida. Urn dos fatores que caracterizam este senso e a 

obediencia aos padroes estabelecidos. 

A¢es praticas que estimulam o desenvolvimento: 

• Delega~ao de autoridade e atribui~o de responsabilidade; 

• Demonstra~o de exemplo; 

• Elogiar em publico e repreender no particular; 

• Respeitar individualidade; 
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• Manter urn clima de relacionamento pessoal que valorize o trabalho em 

equipe, a coopera98o, confian~ e solidariedade. 

Portanto, o estimulo ao desenvolvimento da autodisciplina deve ser 

entendido como luta permanente para manter e melhorar o 48's, ampliando o 

significado do sensa de utiliza~ao para "identifica98o e solu98o dos diversos 

problemas comuns a uma equipe, e sob exclusiva responsabilidade da equipe". 

Em sentido restrito, ele poderia ser monitorado nas auditorias 58, com itens 

como: absenteismo; cumprimento de acordos; iniciativa de autodesenvolvimento; 

iniciativa para identificar e resolver problemas e indice de participa98o espontanea 

em equipes de trabalho. (SILVA, 1996) 

Para Ribeiro (1994) e muito importante a divulga~ao do progresso do 58. 

Alem disso, podem-se criar concursos de varias formas: melhor ambiente primeira 

area a alcan~ar o 58, etc. Os premios nestes casas devem ser simb61icos, como 

trofeus, visitas a outras empresas, etc. 

2.6 MANUTENQAO DO PROGRAMA 

Silva (1996) afirma que "para manter e melhorar o programa, entretanto e 

necessaria refletir profundamente sabre o estilo da administra~ao vigente. A Iongo 

prazo, somente uma profunda mudan~ de estilo da administra98o vigente, 

garantira uma profunda mudan~a comportamental dos empregados. Os resultados 

de curta prazo poderao mostrar-se totalmente ilus6rios". 

Toda empresa que passa por uma mudan~, sofre resistencia, seja por parte 

dos dirigentes, seja por parte dos funcionarios, que pode ser sanada com palestras 

de conscientiza~ao e colabora98o de outros funcionarios que ja estao envolvidos 

no Programa 58. Outro enfoque a observar e o que diz respeito ao 

comprometimento das pessoas envolvidas no projeto, evidenciando-se que a 

manuten98o e vital para o programa 58. Manuten~ao feita periodicamente a por 

escrito da empresa. 

Existem diversas a~oes que visam a manuten98o e melhoria do programa na 

empresa: 

• Participa~ao permanente da alta administra98o; 

• Treinamento/Re-treinamento; 

• Estabelecimento de metas em Iongo prazo; 
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• Comunicac;ao permanente quanto aos resultados e evoluc;ao do 

programa; 

• Avaliac;ao mensal/trimestral dos sensos; 

• Visita a outras empresas que utilizam o programa; 

• Exposic;ao fotografica com exemplos de melhorias obtidas. 

Silva (1996) destaca alguns fatores que poderao contribuir para a 

estagnac;ao do programa, tais como: 

a) Gerentes nao lideres; 

b) Falta de credibilidade do Programa; 

c) Facilitadores nao sao formadores de opiniao; 

d) Falta de compreensao do significado da filosofia 5S, concentrando-se 

apenas na sua parte fisica; 

e) Falta de preocupac;ao da organizac;ao com condic;oes de vida de seus 

empregados; 

f) Falta de urn sistema de manutenc;ao. 

2.71MPLANTAQAO DO PROGRAMA 

Ha quem diga que praticar o 5S e praticar "bons habitos" ou "born senso". 

Apesar da simplicidade dos conceitos e da facilidade de aplicac;ao na pratica, a 

sua implantac;ao efetiva nao constitui uma tarefa simples. lsto porque a essencia 

dos conceitos e a promoc;ao de mudanc;as de atitudes e habitos das pessoas. 

Conforme Goleman, Boyatzis e Mckee (2002), sempre que as pessoas 

tentam mudar seus habitos de pensamento ou de ac;ao, precisam reverter decadas 

de aprendizagem que residem em circuitos nervosos utilizados e reforc;ados, 

estabelecidos ao Iongo de anos de repetic;So. 



Quadro 1 - Etapas para utiliza~ao dos cinco sensos: 

SE-nsos 

A~~EIO 

:)bCIPLC-.TA 

.:l~cc-s;f:rio 1)ar~ 1:ece~o;.ru::.:~ IJa:.·a 
::-xecno;ii.o da t:1r·ef::.~ e execu.;r..:• d:-1 :aretil-s. e-
pot· c;_ue :le,~e-s.:.::-atn.:·~ 

.:bquil.:• 

Defini1· o:1de e como 
cl:~j_JOr ::>s it:::-:1~ 

nece;;<l:"lO'> pa:·<l a 
-=-xe:.:-t:J;~o 6.::\ ~ :areff.ls.. 

. .. 
C~:::'':.C:-111:1.:: <l(!llL(l 

:nlgado de:.x:ec::-~s.it·i.:: 
i)\: e:ltr:-xc::-~~(:. 

-s.ix:::.liza:· de acoro.:l.:o 
com a~ d~:l.:1i:;oe:. 

t~im-s. ua f::.">e 

Idex:rificar a~ :out::-~ Eliminar ::.s f;;mtes d-e 
de :.t:_-ei1·a. ide-utif:c<lr "S.UJetr::: .. 

c:n:sa.:,_ l:mp::.r ::-
p:mlej ~,1· a danx:la·;a.:: 
da.:, :{..,nt::-.:, de snjeir::-: 

Id::-:nfic::.1· cs f-;.rore:. 
~1igie.:1ico:. de ri:.::-:) 

no:. :.: .. ~<li:,. de ~r::tb:::.lho 
e pl:::.:1ejar :u;oe~ j_J<Ua 

-eh:nx:la-lo-, 

Ic~ecrificar x:f-..:·-
confonllld<ld-e-s. os 

pad:·oe:. exis.te:1:e:. e 
as op:)x-nllli(bde de 
e.lelhori<l:. p::.m o~ ..J. 

ou:r:)'> .:,eu:.::•s. 

Elimitl<lr os .:.·i :,.c.:•'> d.:: 
atnbieut::-de h·abalho 

en <lt::>:ll.l:-1:· -s.en:. 
e-:""e:to~ 

... . - -
CClt:~:.:-tl:.ll~=-~c.e~ 

::-ncc:ntr<ld<l'> n<l :'a ::.e 
::.x:rer:.:·:·. 

Fonte: Lapa, Barros e Alves, 1996. 
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:\I:umtli'Uf:i o 

C.:•:l<,c:blar o:. gad::):,. 
:)btido:. x:::. f<lse de 

I:llpl<l:l:a:;.lo de f.:·;·m::. 
<l g<lrax:ur ~:u::- o~ 
ao::an:;o:. e g;:-,d::); 
.:,er~.::> z:J.ant:ck:s. 

?rotlio-=.,~e:: a-;Oe-; :.:i.e 

~~loqne:•) ccutra 
t·e1:Kid.?nc :a 

: x:leC<llll s:uo ,1 pre•"::::. 
df.' bc·b::-ira.:, ·:. 

Padromz<lr a:. ::.:;t)f.''> 

de bloqli::"io qne- ;e 
uw s :r::: .. ::a m e fi c az :::-; 
:l<l ::' h:ul:l<l ·;a (• d<l" 

can:.:;~ 

Nakata (2000) divulga quatro ferramentas para preparar a implanta~o das 

atividades do 55, como: 

1- Ferramentas de divulga~o: Utilizar ferramentas como posteres, 

carimbos, slogans, para difundir o conhecimento de forma ampla a todos 

os funcionarios. 

2- Ferramentas de implanta~o: Composto de organograma, mapas, 

graficos e manuais. lnstrumentos que estabelecem a estrutura da 

implanta~ao e seu escopo, bern como o progresso das equipes. 
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3- Ferramentas de facilita~o da implanta~o: Composta dos instrumentos 

necessaries a implantac;ao dos recursos (Seiri, Seiton, Seiso), como por 

exemplo, local de descarte, lista de objetos desnecessarios. 

4- Ferramentas de avaliac;ao: Constam no check-list, as folhas de 

observac;Oes programadas, tabelas, etc. Atraves destes instrumentos 

podemos avaliar o grau de progresso, para saber se o programa esta 

sendo executado conforme o planejado. 



3AEMPRESA 

3.1 DESCRICAO 
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A Fazenda Figueira esta localizada no municipio de ltabera-SP, a 350 Km da 

capital do estado. A empresa iniciou suas atividades no ano de 1984 com a 

plantacao de lavouras de milho, atraves do metoda convencional (utilizando 

agrot6xicos ). 

A atividade organica na propriedade teve inicio em mar90 de 2007. 0 carro 

chefe da agricultura organica e a abobrinha do tipo italiana. 

Como se trata de uma empresa familiar, os recursos sao pr6prios e o 

faturamento gira em torno de R$ 5000,00 ao mes. 

A Fazenda conta com a ajuda de 7 colaboradores, sendo que 3 deles sao 

mensalistas e o restante sao diaristas. 

0 espa~o fisico para armazenamento dos insumos organicos e grande, 

porem extremamente desorganizado. No mesmo espa~o fisico encontram-se 

diversos materiais de outros setores da fazenda. 

A Fazenda Figueira prove para seus funcionarios cursos de capacitacao 

sabre a agricultura organica, custeando os mesmos. A empresa assegura mao-de

obra altamente qualificada. 

A plantacao e feita atraves de urn planejamento de producao, onde tudo o 

que se planta ja tern urn destine. Nao ha perdas dos produtos depois que sao 

retirados do campo, uma vez que os produtos que se encontram fora do padrao 

sao vendidos no mercado local ou sao encaminhados para processamento. 

3.2SITUAQAO ATUAL DA EMPRESA 

As condi~oes no ambiente de trabalho para os empregados nao sao 

adequadas e as considera~oes de seguran~ e higiene sao minimas. 

Os funcionarios nao utilizam os equipamentos de prote~ao individual (EPI's), 

pois acham desnecessarios e incOmodos. 

0 Institute Biodinamico de Desenvolvimento (lBO) exige que os insumos 

organicos sejam guardados em local apropriado e Ionge dos insumos utilizados em 

lavoura convencional. 0 deposito de insumos organicos encontra-se no mesmo 

ambiente fisico dos demais produtos quimicos, e alguns utensilios sao 

compartilhados para ambas as lavouras. 
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Atraves de registros fotograficos, observa~o do ambients e listas de 

verifica~o observou-se que os problemas maiores estao relacionados com os 

senses de organiza~o, ordena~o e limpeza, tais como: 

• Ambients de trabalho sujo e inexistemcia da ideia habitual de manter o 

ambients limpo e saudavel, apresentando excesso de poeira no piso e 

sabre os equipamentos; 

• lnexistencia de local apropriado para descarte dos objetos, bern como 

separa~o por tipo de sucata. Todo material que nao e mais utilizado e 

colocado dentro de uma caixa de papelao e fica no ambients de trabalho 

ate que alguem encontre urn destino para a mesma; 

• As embalagens de insumos organicos devem ser separadas para que 

sejam devolvidas no mesmo Iugar onde foram adquiridas, mas elas sao 

jogadas junto com o lixo comum; 

• Nao ha identifica~o dos insumos organicos; 

• Atividades como varrer e tirar o p6 nao sao habituais; 

• Existencia de inumeros materiais desnecessarios no dep6sito de insumos 

organicos. 

Analisando os itens acima, verifica-se que existem muitos problemas que 

comprometem o funcionamento adequado da fazenda e que podem estar gerando 

desperdlcio de materiais, desperdlcio de espa~o flsico e desperdlcio de tempo e 

que por isso merecem aten~o especial da alta administra~ao. 

4 IMPLANTACAO DOS CINCO SENSOS 

Esta fase abrangera duas etapas. Na primeira, serao desenvolvidos os 3S 

iniciais, ou seja, arruma~ao, padroniza~ao e limpeza, com o objetivo de eliminar 

toda a poeira acumulada no dep6sito de insumos e equipamentos organicos, para 

descartar os materiais desnecessarios e proceder a ordena~o do materiais uteis. 

4. 11MPLANTA<;AO DO SENSO DE ARRUMA<;AO 

• Dispositivos 

Prepara~o: Relacionar todos os dispositivos em uso e verificar a viabilidade 

de mante-lo em funcionamento. Analisa-se a existencia do mesmo, a freqOencia de 

uso, quantas pessoas usam, etc. 
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lmplanta~o: Disponibilizar os excessos a outros setores e aproveitar o 

recfproco para as necessidades do setor. 0 que for impossfvel repassar, enviar 

para sucateamento ou possivel venda. 

Manuten~o: Orientar a equipe e introduzi-los a urn procedimento de 

inclusao/exclusao de qualquer dispositivo. Interessante a pratica dessa rotina 

mensalmente. 

• Documentac;ao 

Preparac;So: Relacionar todos os documentos e precisar a necessidade do 

mesmo. Verificar quem o usa e a freqOencia do uso do mesmo. Evita-se 

improvisac;oes que comprometam o relacionamento do trabalho, tomar muito 

cuidado com descartes. 

lmplementac;ao: Descarte a multiplicidade desses documentos, arquivos 

antigos que com certeza e inutil a equipe. 0 descarte e inevitavel, mas feito com 

muito cuidado. Definir o destino dos documentos, para onde serao guardados, e 

deixar explicito a equipe o novo redirecionamento. 

Manutenc;ao: Desenvolver urn procedimento para exclusao de arquivos, 

redirecionamento, a manter sempre explicito o destino dos mesmos. 

elnsumos 

Prepara~o: Relacionar todos os insumos utilizados na area, analisar sua 

utilizac;ao e sua necessidade de manter em estoque. 

lmplanta~o: Preparar o estoque as necessidades do setor, acompanhar seu 

custo e consumo tentando reduzi-lo gradativamente. 

Manuten~o: Gerar urn plano de reposi«;ao do estoque e definir a quantidade 

minima e maxima de cada item. 

Beneficios: Libera~o de espac;o; diminuic;ao de acidentes; reutiliza~o de 

recursos; melhoria no ambiente de trabalho. 

4.2 IMPLANTAQAO DO SENSO DE PADRONIZAQAO 

• Dispositivos 

Prepara~o: Padronizar nome dos dispositivos e agrupa-los por alguma 

definic;ao comum. A escolha fica a favor do grupo que estara envolvido com os 

dispositivos. A padroniza~o feita adequadamente evita desperdicios. 
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lmplanta~o: Passar a pratica a organizac;ao definida pelo grupo. Manter 

todos os envolvidos informados da mudanc;a e ordenar os dispositivos por tamanho 

e ordem sequencia!. 

Manuten~o: Definir os responsaveis a criar e acompanhar uma folha de 

verifica~o. para manter a organizac;ao permanente e controlada. Assim e possrvel 

fazer reajustes a partir das anotac;oes. 

•lnsumos 

Prepara~o: Agrupar os itens por tipos e separa-los por caracterfsticas. 

Manter uma forma de dispor esse itens para a equipe; dispondo por necessidade, 

tamanho, facilidades, etc. 

lmplanta~o: Organizar o estoque com os agrupamentos definidos, seguindo 

todas as necessidades de seguranc;a de cada item. Educar todos os envolvidos a 

manter a organiza~o seguindo as normas adotadas. 

Manuten~o: Definir os responsaveis a criar e acompanhar uma folha de 

verifica~o. para manter a organiza~o permanente e controlada. Assim e possfvel 

fazer reajustes a partir das anotac;aes. Preparar a equipe para tomadas de decisao 

em urgencia, onde o estoque nao pode falhar. 

• Documenta~o 

Prepara~o: Padronizar a nomenclatura dos documentos e onde encontra

los, definindo opc;aes de agrupamento. 

lmplantac;ao: Praticar o modelos de padronizac;ao e agrupamento 

estabelecidos. Educar os envolvidos a utilizarem todo o modelo estipulado. 

Manuten~o: Definir os responsaveis a criar e acompanhar uma folha de 

verifica~o. para manter a organizac;ao permanente e controlada. Assim e possivel 

fazer reajustes a partir das anotac;oes. 

Beneffcios: Ambiente mais agradavel e funcional; economia de tempo; 

diminui~o do cansac;o flsico; facilidade de implementac;ao. 

4.31MPLANTACAO DO SENSO DE LIMPEZA 

• Dispositivos 

Prepara~o: ldentificar a sujeira e sua fonte. Limpar e se organizar para 

evitar esses tipos de sujeira, eliminando a fonte. 

lmplantac;ao: Gerenciar a efetividade do planejamento contra as fontes de 

sujeira. 
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Manutencao: Criar novos procedimentos para a realizac;ao da limpeza com 

maior eficacia. Manter todos os envolvidos informados e cientes a seguir o 

procedimento. 

Beneffcios: Melhoria do ambiente; possibilidade de detectar falhas em 

equipamentos; aumenta a vida util dos equipamentos; melhoria da moral dos 

colaboradores. 

4.4 IMPLANTAQAO DO SENSO DE SAUDE 

• Dispositivos, Documentos e lnsumos 

Preparacao: Examinar todos fatores de riscos no ambiente de trabalho, 

possfveis efeitos nocivos as pessoas, eliminar todas as caracteristicas de riscos. 

lmplantacao: Adotar medidas para eliminar todas as fontes de risco 

elaborando procedimentos para ac;ao de emergencias 

Manutenc;ao: Certifique-se que todo o procedimento esta sendo 

acompanhado. Simule situac;oes de emergencia. 

Beneficios: melhoria das condic;oes de higiene; melhoria da moral e saude 

de todos; melhoria da seguranc;a; melhoria da produtividade. 

4.51MPLANTAQAO DO SENSO DE DISCIPLINA 

Preparacao: Criar folhas de verificac;ao para controle dos 4 sensos 

anteriores, estabelecendo freqOencias de avaliac;oes dos setores submetidos ao 

senso de disciplina. 

lmplantacao: Acompanhar os criterios de do programa de avaliac;ao. Utilize 

de ferramentas graficas para avaliar e tomar decisoes em cima dos dados. 

Manutencao: Modificar os procedimentos e praticas tomadas no momento 

imediato que foi focado o problema. Promover o treinamento de toda a equipe 

envolvida no projeto. Sempre analisar novas possibilidades de inovacao. 

Beneficios: melhoria nos relacionamentos; diminuicao de acidentes devido 

ao cumprimento das normas; aumento da liberdade com responsabilidade dos 

colaboradores. 
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4.6AVALIAQAO E MANUTENQAO DO PROGRAMA 5S 

Depois de implementado o programa 5S, serao efetuadas avalia~oes para 

verificar os resultados obtidos e planejar futuras a~oes. 

Ap6s cada avalia~ao todas as areas que tiverem com o Senso implantado 

receberao urn certificado colorido personalizado, ficando as areas em atraso sem o 

certificado colorido referente ao senso anterior. (Anexo 1 ). 

Para avalia~o dos sensos aplica-se um questionario de avalia~ao 

especifico para cada senso e para cada setor, definindo criterios de pontua~ao. 0 

setor que obtiver pontua~ao maxima em todos os itens sera aquele que recebera o 

certificado. (Anexo 2). 

No inicio a avalia~o sera quinzenal, posteriormente mensa!. Neste 

formulario constara a area a ser avaliada, seu responsavel, data de avalia~ao, e 

espa~o para pontua~ao de itens verificados. 

Os setores devem ser avisados com antecedencia, pois o objetivo e educar 

e nao punir. 

Com estas avalia~oes em forma de nota, pode-se constatar a evolu~ao do 

5S em cada departamento da fazenda, comparando a situa~ao encontrada em 

rela~ao ao padrao desejado. 

A melhor maneira de manter as pessoas permanentemente comprometidas 

com o programa e atraves de exemplos da alta administra~ao, alem da continua 

promo~o do programa. 

Algumas a~Oes que serao adotadas pela empresa para manuten~o e 

melhoria do programa: 

• Envolvimento permanente da alta administra~ao; 

• Exposi~oes com fotos das melhorias obtidas; 

• Treinamento continuo dos funcionarios; 

• Comunica~ao dos resultados do programa para motivar a continuidades 

do mesmo; 

4.7VANTAGENS E IMPLICAQOES DO PROGRAMA 5S 

Vantagens: 

1- Simples de implementar; 

2- Baixo custo; 
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3- Resultados a curto prazo; 

4- Otimo termOmetro para testar se a organiza~o esta preparada para 

iniciar projetos mais complexos; 

lmplicac;oes: 

1- E urn processo que deve envolver a todos; 

2- Envolve mudan~s de comportamento, habitos; 

3- Defronta com resistencias. 

4- Falta de sinergia entre os funcionarios com divisoes e brigas politicas; 

5- Ocorrencia de bloqueios das ideias vindas de baixo; 

6- lnseguran~a dos funcionarios que nao questionam as ordens mesmo 

quando percebem que nao sao adequadas ao trabalho. 

Estas barreiras, apesar de inevitaveis, deverao ser previstas, consideradas e 

contornadas para o sucesso da implanta~ao. 
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5 CUSTOS ESTIMADOS PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA 5S COM BASE 

NAS DIRETRIZES DO INSTITUTO BIODINAMICO 

Com base nas diretrizes do lnstituto Biodinamico, algumas mudanc;as devem 

ser realizadas para que a propriedade consiga adquirir sua certifica~o. Eis 

algumas delas e seus respectivos custos: 

Quadro 2 - Custos das mudanc;as necessarias para certificacao 

Eta pas Responsaveis Valor 

Analise da agua lnspetores do IBD R$600,00 

Analise do solo lnspetores do IBD R$ 40,00 

Constru~o da cerca Funcionarios da fazenda R$ 779,00 

Planta~o de napi~ (cerca viva) Funcionarios da fazenda *Mao-de-obra: R$ 60,00 

* Napi~: sem custo 

Plano de levantamento Engenheiro civil R$100,00 

planialtimetrico 

Contrato de arrendamento Casa da lavoura R$20,00 

Pagamento do arrendamento Proprietario R$ 150,00/ano 

Autentica~o de documentos Cart6rio R$ 18,60 

Constru~o de deposito Funcionarios da fazenda R$ 700,00 

exclusivo para insumos 

organicos 

Aquisi~o de equipamentos Proprietario da empresa R$1227,00 

exclusives para a horta 

organica 

TOTAL R$3636,6Cl 
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Quadro 3 - Recursos levantados para a implanta~o do Programa 5S e seus 

respectivos custos 

Eta pas Valor 

Custos com treinamento de R$ 55,00 

funcionarios (materiais) 

Custos com impressao de fotos R$ 85,00 

Custos com coleta seletiva de lixo: 

01 recipiente para plasticos; R$ 50,00 

01 recipiente para papel e papelao; R$50,00 

02 recipientes para embalagens de R$100,00 

insumos organicos 

Custos com etiquetas e cartazes R$15,00 

Custo com quadro de avisos doat;ao 

Custos com material para limpeza R$ 40,00 

como vassouras, panos, etc ... 

TOTAL R$ 395,00 

Deve-se ter em mente que os custos acima mencionados devem ser 
computados como investimento, ja que o retorno sera Uquido e certo. 
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&CONCLUSAO 

Este trabalho foi realizado com a finalidade de implantar o programa 58 de 

acordo com as diretrizes do Institute Biodinamico para certificar uma area agricola 

para planta~o de verduras organicas. 

Percebe-se que o Programa 58 e urn processo continuo onde seus 

principios e fundamentos devem ser vivenciados e incorporados por todos os 

participantes da organizac;ao. Com isso, se tera uma profunda mudanc;a 

comportamental e cultural de todas as pessoas envoiVidas no programa. 

sao conquistadas melhorias de desempenho, organizac;ao, know-how da 

equipe entre outros quesitos fundamentais para a execuc;ao de urn trabalho 

harmOnico. Com tais metas realizadas e possivel tomadas de decisoes precisas, 

evitando desgastes e frustrac;oes em implementac;oes de novas estrategias. 

Os materiais organizados e ordenados eliminam a perda de tempo e 

aumenta o desempenho da equipe durante o trabalho, tornando o servic;o mais 

eficaz. Se desfazer do desnecessario evita o acumulo de lixo e urn melhor 

aproveitamento do espac;o fisico. 

Uma equipe organizada pode se tornar mais flexivel e se torna 

imprescindivel a descentralizac;ao do conhecimento. Uma equipe bern preparada e 

flexivel e capaz de fazer urn suporte completo ao cliente. Urn cliente bern 

amparado se torna fiel ao empreendimento e retornara satisfeito mais vezes, alem 

de disseminar a boa aparencia de sua empresa ou de seu produto. 

Como a fazenda Figueira dispoe de poucos recursos, dificuldade de novos 

investimentos e apresentando caracterfsticas como: desorganizac;ao, falta de 

ordem e limpeza, acreditamos que o programa 58 e bastante indicado, podendo 

configurar no primeiro passo na busca da qualidade total, trazendo beneficios 

imediatos como a reduc;ao de desperdicios, melhoria no ambiente de trabalho e, 

sobretudo melhoria na qualidade de vida dos participantes da organizac;ao. 

Nao se deve interpretar o 58 como uma simples ferramenta de 

housekeeping, num sentido puramente frsico. 0 que realmente importa e o 

ambiente da qualidade, no qual as pessoas tenham urn senso de qualidade, ou 

seja, somente quando os empregados se sentirem orgulhosos por terem construfdo 

urn local de trabalho digno e dispuserem a melhora-lo continuamente, ter-se-a 

compreendido a verdadeira essencia do 58. 
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Viver 5S e reaprender a conviver com novas tecnologias, de modo que 

sejam aplicadas para a melhoria do jeito de ser e de agir. 
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EM PRE SA 
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FUNCJONARIO 3 FUNCJONARJO 4 FUNCIONARIO 5 

ANEXO 1 - ORGANOGRAMA DA EMPRESA 
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FUNCIONARIO 6 



PONTOS DE VERIFICACAO SIM N.AO A<;OES CORRETIVAS 

Ha itens desnecessarios no 

local de armazenagem? 

Existem objetos e ferramentas 

que nao sao utilizados? 

Ha maquinas desnecessarias? 

Ha itens desnecessarios dentro 

do quarto de deposito? 

Existem itens com data de 

validade ultrapassadas? 

ANEXO 2- LISTA DE VERIFICACAO 

LIST A DE VERIFICACAO DE ITENS DESNECESSARIOS NO LOCAL DE 

TRABALHO 
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PONTOS DE VERIFICACAO SIM NAO A<;OES CORRETIVAS 

As prateleiras encontram-se 

livre de poeira? 

0 piso do dep6sito apresenta 

algum tipo de sujeira ou 

material nao compatrvel com o 

setor? 

Existe sujeira nas janelas? 

Ha urn local adequado para 

colocar o lixo? 

Existe preocupa~o com 

limpeza sendo a atividade de 

varrer habitual? 

ANEX0-3 

LIST A DE VERIFICACAO DA AUS~NCIA DE SUJEIRA NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 



Apresenta 

C rtific o d Qu I'·.· OA 
para 

N(JlJle £1(J ( (J/(1/i{)/.(/(,(J/ 4 

Pel a exemplar participa~o no programa de 
qualidade 5S promov1do por nossa empresa 

!.Nome do progran1a] 

ANEXO 4- CERTIFICADO PARA FUNCIONARIOS 
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I C6digo do Projeto: I C6digo do Produtor: I Data: 

INSUMOS COMPRADOS 
Data Tipo de lnsumo Qtdade (Kg/Sc) Origem/ Nr.da Nota 

ANEXO 5- PLANILHA 180 - INSUMOS COMPRADOS 
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I C6digo do Projeto: I C6digo do Produtor: loata: 

INSUMOS APLICADOS/OPERA!;OES REAUZADAS 

Data Tipo de insumo ou opera~ao Quanti dade Talhao 

ANEXO 6- PLANILHA IDD -IN SUM OS APLICADOS 
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I C6digo do Projeto: I C6digo do Produtor: I Data: 

INSUMOS APLICADOS/OPERA{,;OES REALIZADAS 

Data Tipo de opera~ao Quantidade Talhao 

ANEXO 7 - PLANILHA IBD- OPERACAOES REALIZADAS 



47 

I C6digo do Projeto: I C6digo do Produtor: I Data: 

PRODUTO DATA QTIDADE P/QUEM? PRE~O VALOR TOTAL 

ANEXO 8- PL.ANILHA lBO- PRODUTOS VENDI DOS 
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ANEXO 9 - FOTOS DA 
SITUA<;AO DA EMPRESA 

ANTES DA 
IMPLANTA<;AO DO 

PROGRAMA5S 


