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1 INTRODUCAO 

Antes de iniciar o programa de implantagao do 58, gostaria de repetir uma 

frase de George Bernard Shaw: 

"E impossivel haver progresso sem mudanga e quem nao consegue mudar a 

si mesmo nao muda coisa alguma". 

Voce precisa. saber que aprender sobre os cinco sensos, pratica-los e difundi

tos envolve mudanga de comportamento, sua e das pessoas ao · seu redor, 

possibilitando 0 desenvolvimento de urn ambiente propicio a obtengao da qualidade 

total. 

Atraves do 58, voce ira despertar as habilidades de ser mais objetivo, direto, 

atingindo os resultados com maior eficacia. Seus problemas serao mais rapidos para 

solucionar. 

Esta ferramenta e muito importante de qualidade porque atinge aspectos 

culturais da organizagao e nao apenas organizacionais ou de infra-estrutura, 

promove beneficios para diversos publicos interessados na empresa e visa 

resultados de curto, medio e Iongo prazo. Este modelo introduz uma profunda 

alteragao de valores na organizagao e visa principalmente o aumento da 

produtividade e qualidade, com reflexos na satisfagao dos clientes e empregados. 

Portanto, para alcangar e obter resultados atraves do programa 58 tern que 

mudar o comportamento, atitude e principalmente ter disciplina no trabalho e vida 

pessoal. Nao basta fazer somente limpeza no setor temos que implantar a essencia 

da filosofia do 58. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

Propor projeto de implantac;ao de qualidade atraves do programa 58 na area 

de logistica na empresa THI Bobinas e Etiquetas ltda. Espero conscientizar a alta 

direc;ao e funcionarios da importancia do programa da qualidade neste setor para a 

padronizac;ao, controle de estoque e motivac;ao no ambiente de trabalho. 

Combater perdas e desperdicios, educar o pessoal envolvido diretamente 

com o metoda para aprimorar e manter urn sistema de qualidade no setor. 

Oeste modo, o 58 auxiliara na reorganizayao da empresa, facilitara a 

identificayao de materiais, descarte de itens obsoletes e melhoria na qualidade de 

vida e ambiente de trabalho para os membros da equipe. 

1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

- Diagn6stico da situac;ao atual da empresa em termos de qualidade. 

- Propor urn cronograma de implantac;ao do 58 na empresa. 

-Proper politica e objetivos do 58 na empresa. 

-Propor urn comite de implantac;ao do 58. 

-Definir urn plano de treinamento de pessoal para implantac;ao do programa. 

-Propor urn sistema de avaliac;ao dos resultados do 58. 

1.3 JUSTIFICATIVAS PARA 0 PROJETO 

A proposta e melhorar o ambiente de trabalho no setor de loglstica, par 

motives da alta rotatividade de pessoas no local de trabalho, padronizar o setor e 

obter controles mais apurados e confiaveis. Pretendo com a implantac;ao do 

programa 58 e fazer com que as pessoas envolvidas no processo possam atingir os 

objetivos estipulados, tambem fazer com que os funcionarios tenham prazer em 

trabalhar na empresa tornando seu dia a dia mais facil e agradavel de trabalhar 

melhorando a qualidade dos servic;os e processes, vista que o programa visa uma 

mudanc;a na cultura organizacional e comportamental da organizac;ao. 
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1.4 METODOLOGIA APLICADA 

A primeira parte do trabalho sera a realizac;ao da revisao bibliografica do 

programa 5S, para dar uma visao geral da qualidade, enfatizando os diversos 

conceitos e visoes, e posteriormente abordando com maior profundidade os 

resultados esperados do programa, como diagnosticar a situac;ao da empresa, 

etapas de implantac;ao. 

Na segunda parte do trabalho sera feita a descric;ao da empresa e o 

diagn6stico atual do setor de logistica. Jsso sera feito atraves de entrevista com os 

funcionarios, registro com fotos, listas de verificac;ao, observayao do setor e 

acompanhamento da geremcia. 

0 diagn6stico da situac;ao atual deve apontar os eventuais problemas 

existentes em relac;ao a qualidade e expectativa dos funcionarios e direc;ao da 

empresa. 

Baseado nos dados coletados se partira para a formula9ao do plano de 

implantayao do programa, levando em considerayao o atendimento dos objetivos 

gerais e especificos e tambem as conclusoes do diagn6stico da situa9ao atual da 

empresa. 
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2 EMPRESA 

2.1 HISTORICO 

A THI foi fundada em 1997 pelo proprietario Cesar Edmar Thiesen e seu irmao 

Paulo ltamar Thiesen, com o objetivo de produzir etiquetas de presentes. A empresa 

comec;ou suas atividades na Vila Sao Pedro em Curitiba. Com a aquisic;ao de 

maquinas de corte e impressao, comec;aram a fabricar bobinas e logo os resultados 

comec;aram aparecer, a empresa que atendia somente em Curitiba e regiao 

metropolitana, passou a atender em outros estados do BrasiL 

Em 2001 a T.H.I Bobinas e Etiquetas ltda., transferiu a fabrica para Almirante 

Tamandare na regiao metropolitana. Especializou-se na produc;ao de R6tulos, 

Bobinas e Etiquetas auto-adesivas em grandes e pequenas tiragens. Atualmente 

possui uma area construida com aproximadamente 2.500 m2. 

A empresa conta com 1 05 colaboradores internos e atua em 26 estados com 

representante comercial para atender os clientes. 

A empresa atua no ramo de bobinas para PDV, etiquetas para c6digo de barras e 

r6tulos seu segmento e atender os supermercadistas do Brasil atraves da prestac.tao 

de servic;o em material de suprimentos. 

A empresa atua em bancos, supermercados, varejistas, atacadistas de papel e 

consumidores finais de diferentes seguimentos do comercio, a nivel nacional. 

Visando sempre manter aproximac;ao com os clientes de forma a atender suas 

necessidades quanto a qualidade, programac;ao de entrega e desenvolvimento de 

novos produtos. 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1 ORIGEM DO 5S 

0 SS e primeiro passo para implementac;ao e a consolidac;ao de urn sistema 

de gestao da qualidade. 

SS e o progtarna da Qualidade Total que trata da arrumat;ao, da ordem, da 

timpeza, do asseio e da autodisciplina dos funcionarios de uma organizac;ao. 

Surgiu no Japao na decada de 1950 e foi apticado ap6s a segunda guerra 

mundial, com a finalidade de reorganizar o pais quando vivia a chamada crise da 

competitividade. A adoc;ao do Programa 5S foi urn dos fatores da recuperac;ao das 

empresas japonesas e da implantac;ao da Qualidade Total no pais. Demonstrou ser 

tao eficaz que ate hoje e considerado o principal instrumento de gestao da qualidade 

e da produtividade utilizado no Japao. 

As empresas japonesas consideram indispensavel a aplicac;ao do Programa 

SS para a plena consolidac;ao do gerenciamento pela Qualidade Total de seus 

empreendimentos. Foi desenvolvido com o objetivo de transformar as atitudes das 

pessoas e os ambientes das organizac;oes, ocasionando melhor qualidade de vida 

dos funcionarios, reduc;ao de custos e desperdicios e aumento da produtividade das 

organizac;oes. 

Este programa tern como objetivo principal promover a alterac;ao do 

comportamento das pessoas, proporcionando total reorganizac;ao da empresa 

atraves da eliminac;ao de materiais obsoletes, identificac;ao dos materiais, execuc;ao 

constante de limpeza no local de trabalho, construt;ao de urn ambiente que 

proporcione saude fisica e mental e manutenc;ao da ordem implantada. Aponta para 

a melhoria do desempenho global da organizac;ao. Sabe-se que a maior dificuldade 

da implantat;ao efetiva de urn programa de qualidade e a mudanc;a cultural das 

pessoas que compoem a organizac;ao, em todos os niveis hierarquicos. Barreira 
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imposta que foi caracterizada como paradigma a ser rompido com o tempo e com a 

persistencia. 

0 Programa 5S nao e urn instrumento que assegura qualidade a organizac;:ao; 

e apenas uma ferramenta associada a filosofia de qualidade que auxilia na criayao 

de condiyaes necessarias a implantac;:ao de projetos de melhoria continua. E urn 

sistema que organiza, mobiliza e transforma pessoas e organizac;:oes. No Brasil e 

tambem conhecido como "Housekeeping" (conservac;:ao da casa). 

3.2 SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE 55 

0 modele de Gestae da Qualidade tern como objetivo primordial a 

sobrevivencia das organizac;:oes a partir da satisfac;:ao total dos clientes e/ou 

usuaries, atraves da prestac;:ao de bens e servic;:os que atendam as suas 

necessidades, e de preferencia, que excedam as expectativas. Satisfac;:ao total 

implica em ser atendido com garantia de qualidade total (LONGO; VERGUEIRO, 

2003). Exige profundas mudan9as de atitudes e de comportamento objetivando a 

melhoria dos processes organizacionais que ocorrerao somente com a efetiva 

participac;:ao de todos os funcionarios da organizac;:ao. 

0 desenvolvimento do patrimonio humane se da por meio de capacita9ao e 

treinamento para que possa haver mudanc;:a nao s6 dos processes organizacionais, 

mas da cultura organizacional. A motivac;:ao s6 ocorre quando todos os individuos 

tern clareza das metas e objetivos da organiza9ao. Passam a agregar valor e 

contribuem para que os objetivos sejam atingidos, se sentindo mais interessados e 

responsaveis pelos resultados e suas ac;:oes. 

Ha muitas ferramentas que podem ser utilizadas na implantac;:ao e 

consolidayao da Quafidade Total no processo de gestae da qualidade e 

produtividade de uma institui9ao, tais como: Metodologia do Programa 5S, Metodo 

PDCA, Diagrama de Pareto, Fluxograma, Diagrama de Ishikawa (Espinha de peixe), 

Histograma, Formulario de Dados, etc. 
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3.3 SIGNIFICADO DOS SENSOS 

Segundo Houaiss (2001 ), senso e a faculdade de julgar, de sentir, de 

apreciar. Portanto, nunca se implementa urn senso, mas se planta e se cultiva, 

atraves de urn processo educativo. 

A denominac;ao 58 vern das iniciais das cinco palavras de origem japonesa: 

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, que sao as maximas do movimento 

(BRITTO; ROTTA, 2001). 

Foi adequado a lingua portuguesa na forma de cinco sensos: de selec;ao 

(descarte), de organizac;ao (ordenac;ao), de limpeza (saude), de padronizac;ao 

(sistematizac;ao) e de autodisciplina (manutenc;ao da ordem). 

QUADRO 1 - SIGNIFICADOS DOS SENSOS 

ORDEM JAPONES PORTUGUES 

18 SEIRI descarte 

28 SEITON arrumac;ao 

38 SEISO Limpeza 

48 SEIKETSU Saude 

SIGNIFICADO 

Ter s6 o necessario, na 

quantidade certa, livrar-se do 

inutil. Utilitarismo. Visa a 
produtividade. 

Cada coisa deve ter urn Iugar 

definido e apropriado. Ordem. 

Visa a produtividade e qualidade. 

Limpar e nao sujar. Manter limpo, 

sem lixo e p6. Manutenc;ao 

preventiva. Visa a produtividade e 

qualidade. 

Qualidade de vida no trabalho. 

Higiene e asseio. Manter alta a 

saude fisica e emocional. 

Seguranc;a do trabalhador. Visa a 
produtividade, qualidade e bern 
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estar dos trabalhadores. 

58 SHITSUKE Disciplina Autodisciplina. Minimo de 

controles indiretos. Habitos de 

aperfeiyoamento continuo. As 

quatro fases anteriores se tornam 

habitos, que prescindem de 

premios ou punic;oes freqOentes. 

Visa a produtividade e qualidade 

Segue o significado de cada S, segundo Haroldo Ribeiro: 

3.3.1 SEIRI (Organiza~ao) 

Organizar e separar as coisas necessarias das que sao desnecessarias, 

dando um destino para aquelas que deixaram de ser uteis para aquele ambiente. 

3.3.1.1 Beneficios segundo Joao Martins da Silva: 

1. Liberac;ao de espac;os para diversos fins 

2. Reciclagem de recursos escassos 

3. Re-alocac;ao de pessoas que nao estejam sendo bern utilizadas 

4. Combate ao excesso de burocracia 

5. Diminuic;ao de custos 

3.3.2 SEITON (Ordena~ao) 

Ordenar e agrupar as coisas necessarias, de acordo com a facilidade de acessa

las, levando em conta a freqOencia 16gica ja praticada, ou de facil assimilac;ao. 

Quando se tenta ordenar as coisas, necessarias o ambiente fica mais arrumado, 

mais agradavel para o trabalho e, conseqOentemente, mais produtivo. 

E born refletir que a pratica da organiza<;ao e da ordenac;ao, fornece 

extraordinarios subsidios para melhorar qualquer processo. 
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3.3.2.1 Beneficios segundo Joao Martins da Silva: 

1. Economia de tempo 

2. Diminui9ao do cansa9o fisico por movimenta9ao desnecessaria 

3. Melhoria no fluxo de pessoas e materiais 

4. Rapidez na movimenta9ao 

5. Diniinui9ao do stress por buscas mal sucedidas 

3.3.3 SEISO (limpeza) 

Limpar e eliminar a sujeira, inspecionando para descobrir e atacar as fontes 

de problemas. A limpeza deve ser encarada como uma oportunidade de inspe9ao e 

reconhecimento do ambiente. Para tanto, e fundamental importancia que a limpeza 

seja feita pelo proprio usuario do ambiente, ou pelo operador da maquina ou 

equipamento. 

A limpeza e o monitoramento do ambiente, dos equipamentos e das pessoas. 

3.3.3.1 Beneficios segundo Joio Martins da Silva: 

1. Sentimento de bem-estar nos empregados 

2. Sentimento de excelencia transmitido aos clientes 

3. Preven9ao de acidentes 

4. Manuten9ao dos equipamentos 

3.3.4 SEIKETSU (asseio) 

Fazer o asseio e conservar a higiene, tendo o cuidado para que os estagios 

de organiza9ao, ordem e limpeza, ja alcan9ados, nao retrocedam. lsto e executado 

atraves da padroniza~o de habitos, normas e procedimentos. 
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3.3.4.1 Beneficios segundo Joao Martins da Silva: 

a) Sao evidentes por si mesmos, ja que o objetivo e preservar a vida pelo seu 

valor intrinseco e, obviamente, para que o empregado possa transformar a 

sua energia fisica e mental em bens e servi~os. 

b) Ganho de vida para o empregado e empregador 

3.3.5 SHITSUKE (disciplina) 

Ser disciplinado e cumprir rigorosamente as normas e tudo o que for 

estabelecido pelo grupo. A disciplina e urn sinal de respeito ao proximo. 

3.3.5.1 Beneficios segundo Joao Martins da Silva: 

a) Pessoa altamente motivada e comprometida com o trabalho e na vida 

social 

3.3.6 RESULTADOS ESPERADOS 

Este e urn dos modelos mais simples e de baixo custo. E facil de ser 

realizado, sem apoio de consultoria. Este modelo atua nos valores e principios de 

qualquer organizayao. 

Os resultados esperados segundo apostila de lntrodu~ao a gestao da qualidade 

e produtividade sao: 

a) Melhora a racionalidade do uso dos seguintes recursos: espa~o fisico, 

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

material de consumo. 

b) Aumenta a integrayao das pessoas nos setores e melhora a capacidade de 

trabalho em grupo. 

c) Melhora o relacionamento entre pessoas do mesmo nivel hierarquico e com 

os niveis imediatamente superiores e inferiores. 

d) Melhora o envolvimento e motiva~ao das pessoas para o trabalho. 
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e) Melhora a qualidade de vida das pessoas. 

f) Aumenta a qualidade dos produtos e servi<;os. 

g) Aumenta a produtividade, gerando economia e Iueras. 

3.3.7 PREPARANDO 0 AMBIENTE DA QUALIDADE 

A qualidade e comumente definida como satisfa<;ao do cliente. Entretanto, 

para se obter a qualidade total devemos ter uma visao sistemica de todos os 

agentes envolvidos num processo produtivo. Esses agentes sao: o cliente, o 

acionista, o fornecedor, o empregado, o governo e a sociedade (stekeholders). 

A qualidade nao deve ser encarada como urn modismo ou simples r6tulo para 

motivar as pessoas. Ao contrario, eta representa o elo de uniao entre todos os 

agentes anteriormente citados, e deve ser fruto de uma decisao consciente e segura 

da empresa. Representa acima de tudo uma mudan<;a de atitude e comportamento, 

pais estabelece novas rela<;oes entre as pessoas que integram as organiza<;oes. 

Para alcan<;ar OS objetivos da qualidade e imprescindivel que as pessoas 

compreendam e empreendam seu papel na empresa. E importante que exista uma 

aproxima<;ao maior entre visao global quanta ao significado da sua atua<;ao no 

ambiente interno ate atingir niveis de importancia no ambiente extemo. 

Esse enfoque de ambiencia traz a confirma<;ao que, para que as pessoas 

apliquem conhecimento e tecnicas necessarias a melhoria dos produtos, e 
necessaria que etas compreendam a verdadeira dimensao dessas tecnicas. 

Dessa maneira o programa 5s vern sendo utilizado no seu conceito mais 

amplo como uma ferramenta capaz de atuar no comportamento das pessoas, como 

base no principia de que as atitudes falam mais alto do que as palavras. Mostra a 

coerencia entre o discurso e a a<;ao, teoria e pratica. 

0 estabelecimento de campanhas, torneios, gincanas e premia<;oes do 

programa 5s se traduzem numa forma de integra<;ao das pessoas em torno de urn 

objetivo comum. Este ambiente tao necessaria para a quatidade, e facilmente 
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alcan9ado quando se implementa as tres primeiras etapas do programa ou seja, os 

3 primeiros sensos, que cuidam da ayao propriamente dita. Com os dois ultimos 

sensos, se obtem a certeza do cumprimento dos padraes estabelecidos onde as 

pessoas se tornam cada vez mais responsaveis pela tarefa de transformar o seu 

local de trabalho em urn ambiente alegre, saudavel e sobretudo mais produtivo. 

A pratica dos 5s e a base para a qualidade por que: 

• Permite uma visao clara do sistema; 

• Promove e atua na motiva9ao, na medida em que apresenta os resultados; 

• Retoma principios basicos e habitos educacionais que deixam o dia a dia do 

funcionario mais facil (higiene, seguran9a, respeito, saude, etc.); 

• Proporciona o trabalho em equipe; 

• Combate o desperdicio de uma forma geral; 

• Da maior enfase a pratica e a a9ao; 

• E urn programa centrado nas pessoas e suas atitudes; 

• Facilita a detec9ao dos problemas e suas causas; 

• Agrega valor, melhorando a qualidade de vida. 

0 programa 5s deve ser implantado inicialmente como um plano estrategico da 

empresa e que, no decorrer do tempo e totalmente incorporado a rotina com a 

pratica de habitos saudaveis e disciplinado, criando urn clima organizacional 

favoravel as mudanyaS necessarias. 

3.3.8 IMPORTANCIA DA EDUCACAO PARA A QUALIDADE 

0 5s e utilizado como uma ferramenta para educar as pessoas de uma forma 

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

Ha dois caminhos possiveis para que as pessoas mudem seus habitos e seu 

comportamento. 0 primeiro e quando ganham urn conhecimento e o confrontam 

com os seus valores. Uma vez filtrado pelos valores (ou provocando mudan9as 

nestes), o conhecimento pode modificar uma atitude e urn comportamento individual. 

Dependendo do meio e do nivel de motivayao, este comportamento pode promover 

uma mudanya no comportamento grupal. 
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0 segundo caminho e o contrario: o comportamento grupal influencia o 

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

transformac;oes nas atitudes. Numa ultima etapa, estas atitudes podem interferir nos 

valores, conduzindo o homem a urn ganho de conhecimento. 

A implantac;ao do 5s aqui proposta, gira em torno desta abordagem. As 

pessoas, influenciadas por urn comportamento grupal, praticam atividades sem 

mesmo conhecer profundamente a sua essencia, sendo retroalimentadas pelos 

resultados imediatos "visiveis" que a pratica provoca. Por isso que se aconselha 

pouca teoriza«;ao e muita execuc;ao no desenvolvimento do 5s. (OSADA, 1994 P .18) 

3.3.9 PREPARANDO A IMPLANTACAO DOS 5S 

Para iniciar o processo de implantac;ao do programa 5s e de fundamental 

importancia ter o apoio da alta direc;ao e o envolvimento de todas as pessoas, 

motivando, incentivando e sensibilizando para que o programa atinja os resultados. 

Segundo Martins o importante e pensar em termos de despertar nas pessoas 

uma Consciencia ou urn sensa de qualidade em sentido amplo; o que se faz 

mediante a reflexao, seguida de ac;ao, de forma a repercutir positiva e 

imediatamente na vida de cada urn. 

Para que o programa seja bern sucedido e de fundamental importancia que a 

pessoa responsavel pela implantac;ao tenha conhecimento da causa e transmita 

essa transformac;ao na vida das pessoas. 

Portanto, e importante a sensibilizac;ao das pessoas-chave da organizac;ao e 

o comprometimento da alta direc;ao no programa. 

Ribeiro diz que o 5s deve ser implantado de forma sistematizada, e alinhado 

com uma diretriz empresarial. Para tanto, necessita ser conduzido com 

profissionalismo e o comprometimento dos lideres da alta direc;ao. 
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OSADA, embora o 5s resulte em grandes melhorias e muito mais importante 

para mudar a forma como as pessoas encaram o trabalho eo que fazem. E crucial 

para permitir que as pessoas vejam as coisas mais claras. 

E impossivel implantar urn programa 5s com apenas uma ou duas pessoas. E 
preciso fazer com que todos participem. As coisas que precisam ser feitas sao 

simples o dificil e dar continuidade. Para isso, e necessaria determina~ao, 

persistencia e coopera~ao das pessoas e por sua vez cria uma identidade de grupo 

e urn melhor clima na empresa. 

E importante come~r pela a~o das pessoas isto gera resultados e as 

transforma. 

Segundo CERQUEIRA, fatores que incidem sabre a qualidade de urn produto 

ou servigo podem ser divididos em dois grupos: o tecnol6gico, composto pelos 

equipamentos, materiais e metodos; e o outro grupo humano, do qual fazem parte 

os operadores, os supervisores e as demais pessoas da empresa. 

Quando se almeja qualidade e preciso, primeiramente, suscitar em todos os 

que direta ou indiretamente se ligam ao processo produtivo o desejo de fazer o que 

for necessaria para conseguir essa qualidade. 

Em suma, para que haja qualidade e preciso haver urn programa organizado, 

integralmente apoiado pela alta dire~o e o apoio de todos os colaboradores. 

Seis causas reais de problemas da qualidade: 

-Falta de apoio da diregao 

-Falta de lideranga 

-Falta de organizagao 

-Falta de recursos 

-Falta de tempo 

-Falta de treinamento 
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Segundo Longo e Vergueiro (2003, p. 46) para conquistar urn ambiente de 

Qualidade Total, 

[ ... ] e de capital import€mcia satisfazer totalmente seus clientes externos como, 

tambem, os internos, pois pessoas insatisfeitas com suas condic;oes e ambientes de 

trabalho, com pouca valorizac;ao profissional e com baixa auto-estima nao tern 

condic;oes de gerar bens e servic;os de informac;ao que atendam as necessidades e 

excedam as expectativas dos clientes. 

Podemos resumir afirmando que Qualidade Total e o controle exercido por 

todas as pessoas para a satisfac;ao das necessidades de todas as pessoas. 

Campos, (p. 149), diz que os empresarios nao se aprofundam o suficiente para 

entender o que e realmente basico e fundamental para mudar o curso de sua 

empresa em direc;ao a competitividade e sobrevivencia. Segundo Campos, sao os 

seguintes aspectos: 

a) Na abordagem Japonesa, e a conjugac;ao de metodos gerenciais que sao 

difundidos a todas as pessoas da empresa com o desenvolvimento de urn 

clima que conduza a emoc;ao pelo trabalho. 0 resultado do trabalho de cada 

ser humano significa muito para sua vida. 

b) 0 sistema de qualidade e baseado essencialmente num programa de 

educac;ao e treinamento atraves do qual todas as pessoas da empresa devem 

mudar a sua maneira de pensar. 

c) Para implantar urn sistema de qualidade deve centrar na gerencia das 

pessoas e, portanto, e importante aprimorar o recrutamento e selec;ao, no 

sentido de se ter urn quadro minimo mas 6timo; educar e treinar as pessoas 

de tal forma a transforma-las nos melhores naquilo que fazem; reter estas 

pessoas de tal forma que a empresa fac;a parte do projeto de vida de cada 

urn; criar condic;oes para que tenha orgufho da empresa que trabalhe. 

0 programa 5s, ao contrario do programa housekeeping, visa mudar a maneira 

de pensar das pessoas na direc;ao de urn melhor comportamento para toda a vida. 0 

programa 5s nao e somente urn evento epis6dico de limpeza, mas uma nova 

maneira de conduzir a empresa com ganhos efetivos de produtividade. 
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Alguns pontos basicos para implantagao do programa 5s segundo Ribeiro, ap6s 

a sensibilizagao da alta gen9ncia e todos os envolvidos no programa de qualidade 

deve nomear urn comite central que tera a fungao basica de fomentar as atividades 

do 5S por toda a organizagao, portanto, esta pessoa deve conhecer profundamente 

os conceitos e ter a capacidade de lideranga. Ele e responsavel pela criagao da 

estrutura para a implantagao do 5S, pela elaboragao do plano-diretor, pelo 

treinamento das pessoas que irao liderar o processo de implantagao nos diversos 

ambientes, e pela propria promogao integrada do 5S, inclusive auditando a 

operacionalizagao do plano-diretor. 

0 plano diretor tern como objetivo orientar o seu desenvolvimento por toda a 

organizagao, de forma coordenada, definindo a politica, os objetivos, as metas e a 

estrategia. 

0 plano de implantagao apresentado aqui sera bern sucedido levando-se em 

conta alguns aspectos considerados de suma importancia, como: cuftura da 

empresa, realidade atual e sem duvida, o conhecimento do perfil dos empregados. 

Com estes subsidios a empresa podera elaborar urn plano que nao entre em choque 

com a cultura local. 
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4 ANALISE DA SITUACAO 

4.1 METODOLOGIA 

A fase de diagn6stico e muito importante para que todos OS funcionarios 

entendam o que esta ocorrendo e possam enxergar os problemas e verificar as 

possiveis oportunidades de melhoria continua no ambiente de trabalho. 

0 diagn6stico aqui proposto neste trabalho sera uma entrevista atraves do 

questionario com alguns funcionarios, acompanhamento no local de trabalho com a 

gerencia e registro fotografico (ANEXO 6), evidenciando a situa9ao atual da 

empresa. 

0 diagn6stico da situayao atual deve apontar os eventuais problemas 

existentes em rela9ao a qualidade e expectativa dos funcionarios e dire9ao da 

empresa. 

Baseado nos dados coletados se partira para a formulayao do plano de 

implanta9ao do programa, levando em considera9ao o atendimento dos objetivos 

gerais e especificos e tambem as conclusoes do diagn6stico da situa9ao atual da 

empresa. 

0 questionario aplicado para alguns funcionarios disponivel no anexo 1 , vai 

identificar o nivel de conhecimento dos funcionarios em relayao ao programa e qual 

sua opiniao e sugestao ao programa 55. Tambem vai possibilitar ter uma ideia das 

possiveis dificuldades que podem surgir na implantayao. 

Tambem vamos utilizar uma auditoria interna do 55 no setor de logistica, o 

qual vamos usar uma lista de verificayao que esta disponivel no anexo 2. Esta lista 

de verificayao vai orientar o comite organizador para as possiveis a9oes de melhoria 

no setor e tambem identificar quais os locais que requerem maior aten9ao na hora 

da implanta9ao. 
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4.2 QUESTIONARIO DA PRA TIC A DO 55 

0 questionario disponivel no anexo1 deve ser aplicado ap6s breve exptica9ao 

sobre o significado dos cinco sensos e seus beneficios. 

QUADRO 2- TABELA PARA CLASSIFICAR OS RESULTADOS 

Pontuac;ao Avaliac;ao 

Abaixo 60 Voce precisa de urn 58 radical 

DE 60A 74 Voce precisa se esfor9ar urn pouco mais 

DE 75A 89 Voce esta no caminho certo, mas pode melhorar 

DE 90A 100 Voce pode melhorar sozinho 

4.3 DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL DA EMPRESA 

0 diagn6stico, mostrando a situayao atual de uma area, deve ser o ponto de 

partida do plano de execu9ao do 58. Fazer urn plano sem conhecer a realidade, e 
correr o risco de desestimular o grupo, ou tornar o plano desacreditado. 

A fase de diagn6stico e muito importante para que todos tenham ciencia do 

que esta ocorrendo na organizayao e possam enxergar os problemas e verificar as 

possiveis oportunidades de melhoria no ambiente de trabalho. 

Segundo Joao Martins da Silva, o registro da situa9ao atual deve ser feito 

com dupla finalidade: cria9ao de material para sensibilizayao inicial e registro das 

melhorias alcan9adas para manter o movimento vivo no futuro. lsso pode ser feito 

com fotos, filmagem e levantamento de dados sabre os numeros criticos para 

empresa, como: indice de acidentes, absenteismo etc. 
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Portanto, e conveniente come9ar a registrar aquelas situa9oes que estao 

escondidas, como: indice de prazo de entrega, nivel de satisfa9ao dos empregados 

e dos clientes, absenteismo, rotatividade dos funcionarios, etc. 

4.4 CONSIDERACOES FINAlS 

Analisando o registro fotografico e acompanhamento no ambiente de trabalho, 

entendo que a empresa necessita de algumas a9oes para a melhoria continua no 

setor de logfstica, atraves da implanta9ao dos 55. 

Observamos nas fotos (ANEXO 6) que os materiais estao desorganizados, sem 

identificagao, palletes jogados nos corredores, sujeiras etc. 

4.4.1 PADRONIZACAO NO SETOR DE LOGISTICA 

As materias primas e produto acabado do estoque nao possuem uma devida 

padronizagao, o correto e manter urn estoque padrao para cada produto numa 

determinada quantidade. 

4.4.2 IDENTIFICACAO DOS PRODUTOS 

Todos os produtos devem estar identificados, cadastrados e codificados para 

melhor visualizagao e controle do estoque. 

4.4.3 RELATORIO DE ESTOQUE 

Deve ser feito inventarios mensais para analisar a acuracidade do estoque, 

visto que os atuais nao sao confiaveis. Atraves deste relat6rio o setor comercial 

podera saber on-line se temos o produto disponivel para venda. 



4.4.4 TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS 

Ao aplicar o questionario para os funcionarios vamos identificar qual o nivel 

de conhecimento do programa e juntamente com a equipe da qualidade fazer os 

treinamentos necessaries para o entendimento e melhoria no setor de logistica. 
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Fazer reunioes com os funcionarios mostrando a evolucao no setor atraves de 

fotos do antes e depois para comparar o progresso que obtiveram atraves da 

implantacao. 

SPROPOSTAS 

5.1 SISTEMA PROPOSTO 

Foi escolhido o programa 58 para a THI Bobinas e Etiquetas ltda., porter urn 

carater educativo e criador de bons habitos e urn ambiente da qualidade. Alem disso 

, e uma ferramenta gerencial aplicavel a rotina, que focaliza os resultados e que nao 

dispensa valores elevados de investimento. 

A implantac;ao do programa sera da seguinte forma: 8erao inicialmente 

implantados, os tres primeiros sensos, organizacao, ordenacao e limpeza, ap6s 

finalizar a implantacao dos tres primeiros sensos, com resultados positivos e no 

minimo 75% dOS problemas resolvidOS sera possivel implantar OS dois Ultimos 

sensos. 

0 objetivo da implantac;ao de cada senso e atingir os resultados esperados ao 

programa da qualidade. 

Quando o ultimo senso tiver sido assimilado por todos, sem cobrancas ou 

imposic;oes, os 58 estarao finalmente implantados. 
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5.2 PLANO DE IMPLANTACAO 

Depois de concretizado o apoio da diretoria e a decisao de implantar o programa 

SS, deverao ser montados os pianos para implanta9ao: 

• Sensibiliza9ao de todos; 

• Anuncio oficial; 

• Formar a equipe do SS, contendo seus coordenadores e facilitadores, definir 

o gestor ou comite central; 

• Elabora9ao do plano diretor; 

• Treinamento do· Gestor ou comite central; 

• Registro da situa9ao atual; 

• Lan98mento do programa Ss; 

• Manuten9ao do SS. 

0 plano de implanta98o preve o metodo PDCA como metodo para implanta9ao 

do programa 5S, atraves da fase de planejamento, execuyao, avalia9ao e ayao 

corretiva. 0 cronograma de implanta9ao que esta no anexo 3, ira prever tempo para 

implanta9ao de todo o programa. 

QUADRO 3- FASES DE IMPLANTACAO 

FASES DA IMPLANTA<;AO 

p DC A 

SENSOS PREPARA<;AO IMPLANTA<;AO MANUTEN<;AO 

Utiliza9ao ldentificar 0 que e Prover o que e 

necessaria para necessaria para 

execu9ao das execu9ao das Consolidar OS 

tarefas e 0 tarefas e ganhos obtidos 

porque de sua descartar aquilo na. fase de 



Ordena9ao 

Limpeza 

Saude 

Autodisciplina 

necessidade. 

Definir on de e 

como dispor OS 

itens necessaries 

para execu9ao 

das tarefas. 

que foi julgado implanta9ao de 

desnecessario ou forma a garantir 

em excesso OS avan9os e 

Guardar, ganhos sera 

acondicionar e mantido. 

identificar de 

acordo com as Padronizar as 

defini9oes feitas a9oes de 

na fase anterior. bloqueio que se 

ldentificar · as EJiminar as fontes mostraram 

fontes de de sujeiras. eficazes na 

sujeiras, elimina~o das 

identificarem as causas. 

causas, limpar e 

planejar a 

elimina9ao das Promover a9oes 

fontes de sujeira. de bloqueio 

ldentificar os Eliminar os riscos contra 

fatores higienicos do ambiente de reincidencia. 

de risco nos trabalho ou 

locais de trabalho atenuar seus 

e planejar a9oes efeitos. 

para elimina-los 

ldentificar nao- Eliminar as nao-

conformidades, conformidades 

os padroes encontradas na 

existentes e as fase anterior. 

oportunidades de 

melhorias para os 

senses 

Tabela - Fases de implanta~o do 58 
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5.3 DESCRICAO DAS ETAPAS 

5.3.1 PRIMEIRA ETAPA: SENSIBILIZACAO E COMPROMETIMENTO DA ALTA 

DIRECAO 

A implantac;ao deve contar com o comprometimento do presidente e diretores 

· garantindo os recursos necessarios para o cumprimento das metas estabelecidas. 

Convidar urn profissional experiente em implantac;ao de 55, para realizar uma 

palestra a qual ira relatar os conceitos basicos da qualidade e apresentar os 

conceitos, as necessidades de se implantar a filosofia 55 na organizac;ao 

demonstrando os beneficios e ganhos a serem alcanc;ados por todos na empresa. 

Ap6s a decisao de implantac;ao, a alta administrac;ao devera realizar 

propaganda e divulgac;ao, para demonstrar que as atividades do programa 5s terao 

o apoio da empresa. 

5.3.2 SEGUNDA ETAPA: ANUNCIO OFICIAL DO 5S 

0 anuncio oficial do 5S, sera realizado pela direc;ao da empresa, sera relatado 

a data da implantac;ao do programa, atraves de uma cerimonia formal, onde sera 

elaborado urn documento contendo os objetivos pretendidos, a importancia e o apoio 

da alta direc;ao. 

5.3.3 TERCEIRA ETAPA: CRIACAO DA EQUIPE 5S 

Tao logo a alta administrac;ao decida implantar o programa 5s, devera indicar 

urn ou mais representantes para adquirir conhecimento sabre o 5s e entao formalizar 

urn comite coordenador. Este comite devera ser formado pelo presidente, pelo 

representante da qualidade (se a empresa ja possuir urn escrit6rio da qualidade) e 

por representante do setor de recursos humanos. Evidentemente esta estrutura 

podera ser adaptada as condic;oes reais da empresa. 
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Nas organizac;oes que ja tenham uma estrutura formada para a implantac;ao 

da qualidade total, esta devena tomar as ac;oes iniciais quanto ao treinamento sobre 

os 5s. A estrutura do programa 5s deve ser subordinada a estrutura da qualidade 

total. 

0 comite coordenador sera encarregado de elaborar a forma de pontuac;ao 

para as avaliac;Qes, divulgar os resultados obtidos, arquivar as avaliac;Qes realizadas, 

auditar o setor, auxifiar a produc;ao e proceder a orientac;oes no sentido de facilitar a 

implantac;ao do programa 5S, monitorando a educac;ao dos conceitos e praticas no 

ambiente de trabalho, dando diretrizes ao programa e apoio motivacional no sentido 

de viabilizar o desenvolvimento do programa. 

Relatar os problemas ocorridos no setor e resolver conflitos que venham a 

surgir, supervisionar os descartes realizados e incentivar a participac;ao dos 

colaboradores. 

5.3.4 QUART A ETAPA: TREINAMENTOS 

0 treinamento sera realizado pela consultoria externa, que devera juntamente 

com o coordenador · geral, definir o cronograma de treinamento, local, horario, 

material que sera utilizado, (literatura, videos educativos e motivacionais, etc.) e 

certificado do treinamento. 

0 treinamento devera envolver todos da equipe 5S, expondo a sistematica de 

implantac;ao do programa 5s, os sensos, a importancia do programa para a 

qualidade total da empresa e auditoria interna na pratica do 5S. 

0 objetivo do treinamento e apresentar, explicar e difundir os conceitos do 5S 

pela organizac;ao. Tambem esclarecer quais os beneficios e resultados que o 

programa vai trazer para a organizac;ao. 

0 treinamento deve capacitar os funcionarios para que tenham uma boa base 

de gestao da qualidade atraves do programa 5S, agregando valor de vida no 

trabalho e com isso, contribuir para a melhoria continua. 
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0 comite coordenador deve fazer o treinamento visando a valoriza<;ao das 

pessoas no trabalho. E importante preparar uma cartilha do 5S, contendo todos os 

t6picos que serao abordados no treinamento e entregar aos funcionarios dias antes 

do treinamento 

5.3.5 QUINTA ETAPA: PLANO DIRETOR 

0 objetivo principal do plano diretor e orientar o desenvolvimento coordenado 

do programa 5s, definindo a politica, os objetivos, metas e estrategias. 

Este plano deve levar em conta algumas particularidades entre elas: 

• Ter em mente que os 5s sao atividades que s6 aprendem praticando; 

portanto, quanta maior o nivel de execu<;ao maior o entendimento; 

• Deve ser urn plano voltado para todos os niveis hierarquicos; todos podem e 

devem praticar; 

• Levar em conta as caracteristicas e peculiaridades de cada setor onde 

certamente a sistematica, prazos e resultados sao diferentes; 

• Deve ser flexivel na medida em que for avaliado, com o objetivo de torna-lo 

de acordo com a realidade; 

• Nao devera ser minucioso para nao limitar o modo como cada area 

desenvolvera o 5s; 

• Devera acima de tudo acatar as decisoes tomadas pelos grupos, pelas 

equipes e estar atento as possiveis resistencias ao programa; 

5.3.6 SEXTA ETAPA: DIAGNOSTICO DA ATUAL SITUACAO 

0 registro da atual situa<;ao sera realizado pela equipe do 5S, atraves de 

fotografias, para posterior comparayao durante a fase de implantayao e evoluyao do 
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programa, servindo de estimulo para a melhoria continua e incentiva para outros 

setores que ainda nao iniciaram a implanta~ao do programa 58. 

5.3.7 SEliMA ETAPA: LANCAMENTO DO PROGRAMA 58 

0 dia do lan~amento do 58 e uma das fases mais importantes de todo processo 

de implanta~ao, e nessa faze que as transforma~oes comecem, em que as pessoas 

num mutirao organizado, descartam o que for inutil, e fazem uma limpeza geral no 

ambiente de trabalho, deve ser· realizada uma reuniao com todos os envolvidos 

nesta tarefa, para que sejam tomadas as ultimas precau~oes e providenciando os 

materiais necessaries. 

• E importante definir o dia e horario que sera realizado o descarte. 

• Organizar a divulga~ao do lan~mento do 58, em murais, jornais internos, 

meios de comunica~o. 

• Organizar atividades para o dia da Grande limpeza, informando o 

regulamento para o concurso para quem apresentar maior volume de 

descarte, palestras informativas sabre o 58, confraterniza~ao no final do dia 

do lan~amento. 

• Deve ser padronizada, etiqueta contendo identifica~ao e descri~ao do item 

descartado. 

• Definir a area de descarte para os itens descartados, os mesmos deverao ser 

separados e etiquetados, de acordo como destino de cada material, (area de 

descarte, responsavel pelo item, troca, etc.). 

• 8omente ap6s o treinamento de todos os participantes devera ser realizado o 

lan~mento do 58. 

5.3.8 OITAVA ETAPA: MANUTENCAO DOSS 

0 objetivo e oferecer sugestoes para que o 58 seja uma atividade de melhoria 

continua da educa~o comportamental das pessoas. 0 programa necessita ser 

permanentemente promovido por ser uma atividade intrinsecamente ligada ao 

homem. Ha diversas estrategias que, podem ser utilizadas para promover tanto na 

fase de implanta~o quanta na de consolida~ao. 
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Atividades de planejamento, execuc;ao, monitoramento e revisao do 

planejamento sao classicas de urn sistema de melhoria continua (o famoso ciclo de 

Deming, tambem conhecido como PDCA). 

A busca da melhoria do desempenho e uma meta constante da Qualidade 

Total. Com qualidade os produtos e servic;os tern mais valor, a produtividade e a 

competitividade crescem garantindo a sobrevivencia da empresa (CALEGARE, 

1999). A Organizac;ao busca a excelencia na prestac;ao de seus servic;os atraves do 

aperfeic;oamento continuo se perguntando: o QUE fazer, COMO fazer e QUEM faz, 

para que os objetivos sejam atingidos. 0 QUE fazer e definido com a razao de ser 

da organizac;ao; o COMO fazer e garantido pelo Metodo Cicio PDCA e o QUEM faz 

e 0 patrimonio humano da organizac;ao. 

A aplicac;ao do ciclo de aperfeic;oamento continuo por meio do Metodo PDCA: 

Planejar (Plan), Desenvolver (Do), Controlar (Check) e Aprimorar (Act), permite 

que a empresa mantenha a qualidade e a excelencia conquistadas mediante uma 

filosofia de gerenciamento eficaz (LONGO; VERGUEIRO, 2003). 

A motivac;ao sera obtida, se durante a implantac;ao das cinco fases do 

Programa 58 a equipe fizer reunioes peri6dicas, balanc;os e checagem do que foi 

ptanejado com o que foi executado. Seguindo as regras do Programa se mantem a 

motivac;ao, e o aperfeic;oamento advem da aplicac;ao constante do ciclo PDCA. 

5.4 REALIZANDO CADA S 

Ap6s a delimitac;ao das areas que atuarao no processo 5s, alguns criterios 

devem ser observados para a realizac;ao de cada S. 

Alguns desses criterios selecionados podem ser: 

• As equipes deverao estabelecer suas metas com a orientac;ao do comite 

coordenador que ira analisar juntamente com a alta administrac;ao a 

viabilizac;ao; 
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• Cada etapa devera ser cumprida rigorosamente, sempre na data 

determinada; 

• A situa9ao devera ser registrada atraves de fotos, antes e depois da 

execu9ao; 

• Uma identifica9ao devera ser elaborada, para que tome visivel em que etapa 

se encontra a equipe. 

• No periodo entre as etapas, a avalia9ao devera ser feita, para cada S num 

sistema de pontua9ao; 

• Somente passara para a etapa seguinte, a equipe que atingir a pontua9ao 

minima requerida; 

• A equipe que nao atingir a pontua9ao devera ser observada e orientada pelo 

comite coordenador; 

• A equipe que primeiro obtiver maior numero de pontos recebera uma 

premia9ao. 

5.4.1 EXECUCAO DO SEIRI - Utiliza~io 

Esta e uma atividade que significa distinguir o necessaria do desnecessario. 

Manter somente os objetos e dados estritamente necessaries no local de trabalho, a 

partir de criterios estabelecidos. 

Num sentido mais amplo significa utilizar os recursos disponiveis de acordo 

com a necessidade e adequa9ao, evitando excessos, desperdicios e rna utilizayao. 

Para a sua execu9ao sao importantes questoes como: 

• Existem coisas desnecessarias no seu local de trabatho? 

• T odos os itens desnecessarios estao separados, classificados e 

identificados? 

• Os materiais removidos foram descartados? 

• Existe desperdicio que deve ser reduzido e/ou evitado? 
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5.4.1.1 FLUXOGRAMA PARA A<;OES DE UTILIZACAO 

FIGURA 1 - FLUXOGRAMA DE CLASSIFICACAO DE UTILIZACAO 

Colocar mais 

.--- Uso Consta nte I-- pr6ximo do local 
detrabalho 

Objetos e dados 
Colocarum pouco 

Usoocasional I-- afastadodo focal 
Necessa rios 

detrabalho 
~ 

'--------- Ra ra mente usa do, 
f-.- ColocarSeparado 

mas necessa rio 

Classifica~o I 
,------ Sem uso Potencial I-- Venderou dispor 

Objetos e dados Potenda I mente 
f-.-

Transferirpara 
Desnecessa rios uteis ondeforemuteis 

Que Requerem I-- Determinaro local '--- outro local 

Apesar de parecer facil, este sensa encontra alguma resistencia pelo fato das 

pessoas guardarem coisas que algum dia poderao servir. Para veneer essa 

resistencia, ate natural, devemos sempre fazer a seguinte pergunta: "desde que este 

material esta guardado, quantas vezes foi utilizado?" A partir dai, as pessoas 

tendem a pensar mais criteriosamente nos itens que guardam. 

Alguns beneficios na pratica do SEIRI sao: 

• Liberayao de espa<;o para diversos fins; 

• Reaproveitamento de recursos; 

• Combate a burocracia; 

• Diminui<;ao de custos. 
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5.4.2 EXECUCAO DO SEITON- Ordena~io 

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

objetos. Significa dispor os itens necessarios de uma forma sistematica, para que 

haja uma facilidade de acessa-los, em fun9ao do tempo e do desgaste fisico. 

Deve aperfei9oar esta atividade estabelecendo-se urn born sistema de 

comunica~o visual, fazendo com que s6 seja possivel colocar os objetos no Iugar 

definido e na forma definida. 

Para execu9ao desta atividade sao importantes questoes como: 

• Existem lugares definidos para os materiais? 

• Os objetos estao identificados? 

• Existem criterios para a ordena9ao dos objetos? 

• 0 "layout" permite uma melhor utiliza9ao do espa9o? 

• A identifica9ao e a sinaliza9ao dos locais e objetos sao compreendidas? 

• Existe uma padroniza9ao, para os objetos utilizados por setores ou fun9oes 

similares? 

Para o inicio da pratica deste sensa, uma sequencia e sugerida: 

a) Os itens devem ser guardados de acordo com a freqOencia de uso, por 

exemplo: 

QUADRO 4- FREQOENCIA DE USO 

ONDE GUARDAR 

FREQUENCIA DE USO 

Toda hora No seu local de trabalho 

Todo dia Proximo ao local de trabalho 

Toda semana Almoxarifado 

Sem previsao Colocar a disposi9ao 

b) 0 nome dos objetos devem ser padronizados e entendidos por todos. 
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c) Guardar os objetos de forma que "entra primeiro, sai primeiro". 

d) Objetos diferente devem ser guardados em locais diferentes. 

e) Usar etiquetas e cores vivas para a identificayao. 

f) Cuidar da comunicayao visual, que deve ser facil e perfeitamente 

compreendida par todos. 

Alguns beneficios, que de imediato se consegue com a pratica do SEITON sao: 

• Economia de tempo; 

• Diminuiyao do cansa9o fisico; 

• Desobstru9ao de corredores e passagens. 

5.4.3 EXECUCAO DO SEISO - limpeza 

Esta e uma etapa do programa em que o ambiente de trabalho passa par uma 

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

Nesta fase, a medida que a limpeza e feita pelo proprio usuario, ele come9a a 

inspecionar procurando descobrir e eliminar as fontes de sujeiras. Esta limpeza ou 

inspeyao possibilita a detec9ao de possiveis causas de problemas. 

A atitude de limpar o proprio ambiente, desenvolve uma intimidade entre o 

funcionario e os recursos que o cercam. 

Algumas questoes importantes para este sensa sao: 

• As paredes, teto, piso, maquinas, equipamentos estao limpos? 

• As instala9oes estao devidamente pintadas e identificadas? 

• Existe poeira nos objetos armazenados, nos moveis e utensilios? 

• A iluminayao e adequada? 

Uma rotina como sugestao para a pratica da LIMPEZA e: 

a) Definir responsaveis por area e criar rodizio. 

b) Estabelecer urn horario para a limpeza. 
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c) Educar para nao sujar. 

d) Os operadores devem conhecer os equipamentos que usam. 

e) Elaborar lista de verifica~ao para todos os pontos que mere~am aten~ao 

durante a limpeza. 

As medidas para elimina~ao das fontes de sujeiras sao as atividades mais 

importantes do 5s no local de trabalho. Esta atividade quando praticada assidua e 

corretamente, desenvolve no homem a motiva~ao para a elimina~ao das causas dos 

problemas, e e dentro deste espirito que se deve praticar este "S." 

Alguns beneficios do senso de limpeza na pn3tica: 

• Bern estar pessoal 

• Preven~ao de acidentes 

• Ambiente agradavel e limpo. 

5.4.4 EXECUCAO DO SEIKETSU - asseio 

Ap6s praticar os 38 anteriores, o senso de asseio e a perpetua~ao dos 

ganhos e beneficios obtidos. 
\ 

E preciso esclarecer que os tres "S" iniciais cuidam da materia. Sao 

extremamente importantes porque quando praticados para os resultados, consegue

se a participa~ao de todos, desenvolve-se o espirito de equipe e principalmente 

permite que haja uma reformula~ao na mentalidade das pessoas, atraves da 

assimila~ao natural com a pratica e execu~ao dos primeiros "S." 

0 senso de asseio e executado pela padroniza~ao e melhoria constante de 

tudo e de todos. 

E importante colocar caixas de sugestoes para os funcionarios expor suas 

opinioes, sugerir methorias que ainda sejam necessarias. 

Colocar quadros de avisos, dicas e sugestoes para incentivar a higiene 

pessoal e os cuidados com a saude. 
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As atividades do SEIKETSU merecem uma aten<;ao especial, pois exigem 

perseveranya. E preciso mudar a mentalidade e o comportamento, melhorar as 

instalayoes porque sem isso o retorno a situayao antiga e apenas questao de tempo. 

5.4.5 EXECUCAO DO SHITSUKE- autodisciplina 

Este senso e uma atitude de respeito ao proximo. E o cumprimento rigoroso 

do que foi estabelecido entre as pessoas, bern como das normas vigentes. lsto 

significa ter os funcionarios comprometidos com o cumprimento dos padroes eticos, 

morais e tecnicos. Cumprir as normas e procedimentos e urn testemunho para 

medir-se o grau de disciplina existente num ambiente. 

Disciplina e praticar e praticar para que as pessoas fayam a coisa certa 

naturalmente. E uma forma de transformar maus habitos e criar bons habitos. E o 5s 

nao pode ter sucesso sem disciplina. E preciso dedicar-se a isso todos os dias. E 
necessaria prestar atenyao as pequenas coisas. lmprescindivel ter paciencia, 

desenvolver habitos certos. Precisa urn ambiente de trabalho arrumado, onde todos 

saibam o que devem fazer e o fazem. 

Atraves deste senso a THI pretende cumprir rigorosamente o que foi 

estabelecido por meio dos outros quatros sensos no setor de suprimentos. 

Para completa implantayao deste senso e conveniente que siga as seguintes ayoes: 

a) Promoyao de reunioes e campanhas de conscientizayao para que os 

procedimentos estabelecidos sejam cumpridos; 

b) Proporcionar cursos e palestras para o aperfeiyoamento dos funcionarios; 

c) Promoyao de frase e slogans relativos ao 5s para incentivo e manutenyao do 

interesse geral pelo programa; 

d) Divulgayao de fotos e relat6rios obtidos com o programa; 

e) lmplementar urn sistema de comunicayao mais eficaz, para que as 

informayoes fluam com mais rapidez e eficiencia; 

f) Sensibilizar os funcionarios para adesao do programa. 
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5.5 AVALIANDO E PROMOVENDO 0 PROGRAMA 55 

Durante a implantayao do programa 5s deve-se proceder a avaliayao do 

mesmo a partir dos 38 para que se possa analisar os resultados obtidos e planejar 

as a9oes necessarias. 0 importante da avalia9ao e buscar realmente os resultados 

que o programa 5s trara para a organiza9ao, pois esta e a finalidade maior da 

implantayao na THI. 

0 periodo de avaliayao deve ser definido levando-se em conta o tempo 

necessaria para que ocorra uma transformayao no ambiente no inicio, esse periodo 

deve ser menor, tendendo a um aumento com o passar do tempo, pois, a medida 

que se implementa o 5s, mais dificil de ocorrer mudanyas nos ambientes. 

As avaliayoes dos ambientes servem como ferramenta para medir e analisar 

a eficacia do plano diretor, ap6s o estabelecimento das metas. 0 comite 

coordenador deve elaborar os formularies de avaliayao, criterios de pontuayao e 

sistematica de aplicayao. 

Nestes formularies devem constar as identificayoes do ambiente avaliado, 

data da avaliayao, o responsavel, itens avaliados, pontuayao obtida e pontuayao 

desejada, identificayao do avaliador. 

Cada item deve ser avaliado de maneira simples e objetiva, deixando pouca 

margem de duvida e discussao, o formulario pode abordar o 58 de forma generica, 

ou cada senso. 

Os resultados devem ser divulgados entre todos os funcionarios para que 

todos possam ter consciencia das melhorias alcanyadas e dos itens que precisam 

ser revistos. 

Um registro fotografico mostrando o antes da implantayao e depois, para 

auxiliar na visualizayao das melhorias alcanyada. 
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5.5.1 CRITERIOS DE PONTUACAO 

Os criterios de pontua9ao devem atribuir peso para cada item constante no 

Formulario, de acordo com o grau de dificuldade de obten9ao da maxima pontua9ao. 

ltens mais faceis de ser trabalhado devem ter peso menor que aos de maior 

complexidade. 

0 formulario de avalia9ao deve ser simples que aborde o 58 de maneira 

generica, e uma ferramenta para a definic;ao dos rumos da atividade do 58 que no 

momento se desenvolve: (vide anexo5). 

A freqOencia de avalia9ao deve ser discutida e cumprida, e os resultados devem 

ser divulgados. 0 periodo de avaliac;ao deve permitir um tempo de transforma9ao no 

ambiente, isso porque, a medida que o 58 se desenvolve, mais dificil sao as 

mudan~s nos ambientes. As pr6prias avaliac;oes dos ambientes servem como 

ferramenta para medir e analisar a eficacia do plano diretor. A freqOencia 

recomendada e a seguinte: 

• Quinzenal, para os dois meses ap6s o termino da semana da grande limpeza, 

mensa! ate a consolida9ao dos 38 iniciais e posteriormente, semestral. 

• Ap6s o termino das avalia9oes, a equipe do 58 devera reunir-se para analisar 

os resultados e avaliar as metas alcan9adas, caso as metas nao sejam 

atingidas, devem ser revistas, prevendo um novo prazo para atingi-las. 

• Os resultados serao divulgados em mural, com fotografias do antes e depois, 

mostrando a evolu9ao positiva, isso provoca uma sensa9ao de conquista para 

o setor avaliado. 

5.6 ORCAMENTO DE IMPLANTACAO 

0 or9amento estimado ao programa 58, na realidade sera um investimento 

para a organiza9ao pelos resultados que ira proporcionar. 

0 custo para implanta98o do programa nao e alto e os recursos podem ser 

alocados no or9amento da empresa. 
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Algumas fases podem ter urn custo mais elevado que outras, o que 

dependera tambem do numero de pessoas envolvidas no processo, do nivel de 

compromisso da equipe, da estrutura fisica e da situa9ao atual da empresa. 

Quanta mais rapido o pessoal se mobilizar para implantar o programa e se 

dedicar, menos tempo e gastos para implantar. 

QUADRO 5- ORCAMENTO DE IMPLANTACAO 

Descri~io Qtde horas Valor R$ 

Treinamento Auditor 12 horas 960,00 

Auditoria externa acompanhamento 16 Horas 1.280,00 

Material didatico 500,00 

Material divulgayao 200,00 

Confraternizayao 500,00 

Total 3.440,00 

Tabela - Despesas de tmplantayao 

6CONCLUSAO 

0 movimento 55 e urn processo educacional que quando praticado por todos, 

cria na empresa uma base de sustenta9ao centrada na educa9ao, tao necessaria 

para a implementayao dos programas de qualidade e produtividade. 

A 16gica da transformayao que ocorre coma pratica do programa 55, e o 

comportamento grupal influenciando o homem para a mudanya individual e em 

seguida atuando nas transformayoes das atitudes. 

Numa etapa seguinte, estas atitudes vao interferir nos valores, conduzindo o 

homem a urn ganho de conhecimento e capacita9ao. 

A proposta de implantayao do programa 55 apresentada neste trabalho, onde 

treinamento e pratica caminham juntos, permite que as pessoas, influenciadas por 

urn comportamento grupal, executem tarefas e atividades sem mesmo conhecerem 

muito bern sua essencia, sendo retroalimentadas pelos resultados rapidos e visiveis, 

conseguidos com a pratica do programa. 
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A pratica dos sensos de utiliza<;ao, ordena<;ao, limpeza, asseio e 

autodisciplina, resultam em , grande melhoria nas condi<;oes fisicas do ambiente, 

contribuindo para a elimina<;ao de desperdicios e para urn trabalho mais seguro e 

participativo. 

Porem, muito mais importante e a conversao que ocorre nas pessoas, 

fazendo com que abram seus olhos e ouvidos e sintam de maneira mais precisa as 

reais necessidades da empresa e o quanto etas podem contribuir para este 

processo. 

Somente praticando os 58 conhece a verdadeira essencia. Nao existe 

caminho mais curto, nem atalhos para este entendimento. 

Existe sim, muito trabalho, perseveran<;a e persistencia. E preciso 

implementar o programa atuando somente em urn senso a cada vez e manter urn 

ritmo constante para se conseguir a eficacia. 

0 sucesso e as conquistas alcan<;ados precisam ser consolidados e 

recompensados a cada estagio. Ao mesmo tempo, as pessoas compreendem que e 

necessario incrementar urn esfor<;o para manter o sucesso. 

Conclui-se portanto, que para as empresas que estao na busca da qualidade 

total o importante sao a prepara<;ao de urn ambiente propicio, cujo conceito gerador, 

decorre de urn processo educativo que se inicia pelo desenvolvimento de habitos 

saudaveis, como aqueles mais simples, de natureza fisica, como proposto pelos 

cinco sensos. 

Com urn trabalho paciente e perseverante na manuten<;ao dos bons habitos, 

adquiridos obtem-se o crescimento profissional e o desenvolvimento tao importante 

para o aumento da auto-estima e integridade pessoal nos pianos fisico, emocional e 

espiritual. Se continuado e incrementado esse crescimento, estaremos atingindo o 

senso da autodisciplina, onde urn clima adequado a plena utiliza<;ao do intelecto e 

gerado. lsto significa urn processo de melhoria continua e sem fim. 



ANEXO 1 
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ANEXO 1 

Segue algumas sugestoes para apurar a situa<;ao atual da empresa: 

a) Questiomirio da pratica do 55, para alguns funcionarios da empresa. 

Pense, reflita e responda: com que freqOencia estes itens sao praticados? Use os 
seguintes criterios: 

1) Quase nunca 
2) As vezes 
3) Quase sempre 
4) Sempre 

1) Mantenho urn a lista atualizada de coisas a fazer usando algum criteria de 
prioriza<;ao ( ) 

2) Comparo, ao final do dia, o planejado com o executado e planejo o dia 
seguinte ( ) 

3) Estou consciente dos habitos pessoais que gostaria de mudar ( ) 
4) Utilizo plenamente todos os recursos a minha disposi<;ao antes de solicitar 

novas ( ) 
5) Tenho habito de anotar todas as boas ideias que tenho ( ) 
6) Procuro identificar e padronizar todas as atividades repetitivas ( ) 
7) Uso rotineiramente boas tecnicas de planejamento ( ) 
8) Nao mantenho coisas em excesso no meu local de trabalho ( ) 
9) Meu sistema de arquivo permite agilidade de armazenamento e recupera<;ao 

das informa<;oes ( ) 
10)Trabalho como conceito de gerenciamento visual ( ) 
11)Periodicamente avalio se atingi os meus objetivos e tomo a<;oes corretivas ( ) 
12) Mantenho-me informado sabre habitos saudaveis para manter a minha saude 

fisica e mental ( ) 
13)Questiono se a tarefa que estou realizando agrega valor ao produto ou 

servi<;o ( ) 
14)Pratico, rotineiramente, habitos saudaveis para manter a minha saude fisica e 

mental ( ) 
15) Sou urn individuo paciente e persistente em tudo que fa<;o ( ) 
16) Sou praticante da melhoria continua ( ) 
17) Gosto de trabalhar em equipe ( ) 
18) Mantenho minha mesa limpa e organizada ( ) 
19) Procuro convencer pelo born exemplo ( ) 
20) Sou capaz de ensinar assuntos complexes de maneira simples ( ) 
21) Sou born ouvinte ( ) 
22) Sou capaz de perdoar urn erro ( ) 
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23) Critico em particular e elogio em publico ( ) 
24) Coloco-me no Iugar do outro ( ) 
25)Sou, enfim, urn criador de qualidade de vida ( ) 

Avaliacao 

Pontuacao Avaliacao 
Abaixo 60 Voce precisa de urn 58 radical 
DE 60A 74 Voce precisa se esforyar urn pouco mais 
DE 75A89 Voce esta no caminho certo, mas pode melhorar 
DE90A100 Voce pode melhorar sozinho 



ANEXO 2 
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ANEX02 

Lista de verifica~io dos Sensos 

LIST A DE VERIFICACAO DO SENSO DESCARTE Departamento: 

Responsavel j Data: 

Item Descri~io Slm Nio A~io 

Ha materials desnecessarlos no 
1 chao de fabrica 

Exlste materials atrapalhando a 
2 circula~io? 
3 Ha materials desnecessarlos 

nas gavetas e prateleiras 
4 Todos os itens desnecessarios 

estio separados, classificados 
e identiflcados? 

5 Existe desperdicio que deva ser 
reduzldo e/ ou evltado 

LIST A DE VERIFICACAO DO SENSO ORGANIZACAO Departamento: 

Responsavel I Data: 

Item Descrl~io Slm Nio A~io 

Existe local determlnado para 
1 cada tipo de produto? 

Os materials estio organizados 
2 na impressio? 
3 Os cliches estio sendo 

guardados nas pastas? 
4 Os produtos produzidos estio 

identificados com c6digo de 
barra? 

5 Ha ldentifica~io nos produtos 
para armazenar no estoque? 

6 Ha espa~o fisico para 
armazenagem? 

7 Ha um controle de estoque? 
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LIST A DE VERIFICACAO DO SENSO LIMPEZA Departamento: 

Responsive! I Data: 

Item Descri~io Sim Nio A~io 

Os equipamentos estio limpos? 
1 

Os banheiros estio limpos? 
2 
3 Os produtos produzidos estio 

livres de sujeiras? 
4 Os uniformes dos funcionarios 

estio limpos? 
5 Os armarios, prateleiras esta 

isento de poeiras? 

LIST A DE VERIFICACAO DO SENSO SAUDE Departamento: 

Responsavel I Data: 

Item Descri~io Sim Nio A~io 

Os funcionarlos us am Epi's 
1 corretamente 

Os corredores estio 
2 devidamente marcados? 
3 0 ar do ambiente de trabalho e 

limpo? 
4 Com rela~io a odores, 

ventila~io 0 ambiente e 
agradavel? 

5 0 clima entre funcionarios e 
amigavel? 
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LIST A DE VERIFICACAO DO SENSO DISCIPLINA Departamento: 

Responsive! I Data: 

Item Descri~io Sim Nio A~io 

As normas e procedimentos 
1 sio cumpridos? 

As pessoas sao pontuais, 
2 atendem OS compromissos 

estabelecidos? 
3 Os objetos e documentos sao 

guardados nos toea is 
determinados? 

4 As ordens de servico sio 
executadas devidamente no 
tempo determinado? 

5 Os equipamentos de prote~io 
sio utifizados? 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA SS 

FASE 

p 
L 
A 
N 
E 
J 
A 
M 
E 
N 
T 
0 

ETAPAS 

E do plano de 
X 
E 
c 
u 
c 
A 
0 
M ElaboraQao do plano de 
A atividades para manutenc;ao 
N do5S 

4 5 6 7 8 9 

~-------------------r---~-+--~--r--+--~--~-+---u Monitoramento do plano de 
T atividades 
E Relat6rio final a alta direc;ao 
N 

~ 
0 

48 I 

10 11 12 
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ANEX04 

FOLHA DE VERIFICACAO PARA 58 

SET OR: EQUIPE: AVALIADOR: DATA: 
58 ITEM A SER VERIFICADO PONTUACAO Observacao 

• Os objetos e papeis nao NA 1 2 3 4 5 
utilizados sao descartaveis; 

• Criterios para separat;ao dos 
materiais desnecessarios 
(sucatas,vendas); 

• Removida a sujeira pesada; 

• ldentifica«;ao dos materia is 
Seiri necessaries; 

• Os materiais sao removidos ou 
transportados adequadamente 
(carrinhos de movimentat;ao). 

• Situagao do "layout" para acesso NA 1 2 3 4 5 
rapido aos materiais; 

• Uso de etiquetas, placas e cores 
para identificat;ao e acesso 
facilitado aos materia is 

Seiton necessaries; 

• A facilidade de acesso a 
materia is e proporcional a 
freqO~ncia de utilizagao; 

• Locais de armazenamento bern .• 
definidos. 

• Os equipamentos, armarios e NA 1 2 3 4 5 
bancadas encontram-se limpos; 

• 0 piso encontra-se isento de 
poe ira; 

• As paredes encontram-se limpas 
Seiso e sem manchas, fitas adesivas, 

pregos; 

• Foram desenvolvidas agOes para 
eliminar ou isolar fontes de 
sujeiras; 

• Ed ita is contendo somente OS 
avisos necessaries e atuais. 

• Encontra-se evidenciada a NA 1 2 3 4 5 
utilizagao de meios visuais para a 
motivat;ao da equipe; 

• Os uniformes dos empregados 
estao limpos; 

Seiketsu • 0 ambiente de trabalho e 
agradavel, bern ventilado e 
iluminado; 

• As rotinas do 5s estao 
incorporadas em procedimentos 
operacionais. 
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SET OR: EQUIPE: AVALIADOR: DATA: 
5S ITEM A SER VERIFICADO PONTUA_Q_AO ObservaQAo 

• Existe manual de procedimentos NA 1 2 3 4 5 
o qual e cumprido; 

• A pratica do 5s esta incorporada 
na retina de trabalho; 

Shitsuke • Alta pontuaQAo para nivel baixo 
de absenteismo; 

• Alta pontuaQAo para nivel baixo 
de acidentes. 
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Local avaliado: Resp. pelo Avaliador: Assinatura: 
local: 

3 Objeto da avalia~io 
s 

Como verificar 

Materiais necessanos e Acumulo de materiais nas 
desnecessarios se confundem mesas e em superficies 

horizontais 
sem em cantos 

de parede, em cima de 
armarios ou outras superficies 
horizontais 

s 
E 
I 
R 
I Nao ha otimizac;ao no usa de Objetos similares em 

mesmo local 
disponiveis nao Materiais sem utilizac;ao 

acesso e promove 
"'0'"1'Y\'!!~..,entemente a desordem 
Guarda de materiais aumenta Fala de identificac;ao 
tern de acesso materiais 
Localizac;ao com dificuldade Falta de sinalizac;ao 

distancia 

s 
E 
I 
T 
0 
N Disposic;ao de compartimentos Lay-out inadequado 

e objetos prejudica o acesso ·a 
eles 

Padrio Atual (%) 
(Dividir o 
(Diminuir a pontuac;ao anterior 
Par 60 e multiplicar 
da atual, dividir o resultado 

Pela pontuac;ao anterior e 

Multiplicar par 1 00) 

D 

51 

par 100) 

D · 



Local avaliado: Resp. pero local: Avaliador: 

5 
s 
p 
R 
0 

Como verificar 

G ~~~~~---------------r~--~--~------~~~----

R 
A 
M ~----------------------~~~~~~----------~----

A 

s 
E 
I 
K 
E 
T 
s 
u 

Preocupagao com a saude fisica 
e mental 

Ambiente agradavel 
sem 
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ANEX06 

REGISTRO FOTOGRAFICO DA SITUACAO ATUAL NO SETOR DE 
SUPRIMENTOS 

Foto 1: Armaria de embalagem plastica sem identificagao e misturado com tubetes. 
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Foto 2: Produtos. misturados sem identificayao. 
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Foto 3: Setor de materia prima com mercadoria nos corredores 
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Foto 4: Setor de produto acabado com muitas mercadorias nos corredores, 
atrapalhando a passagem. 
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Foto 5: Setor de expediyao: nao ha identificayao para as transportadoras. 
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Foto 6: Setor de expedi9ao: mercadoria trancando a passagem 
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Foto 7 setor de lavagem de tinteiro: muita sujeira nos azulejos, parades e chao de 
fabrica. 
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Foto 8 materia prima e produto acabado misturado nos corredores da fabrica. 
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