
O programa 10S é uma proposta que visa reeducar as pessoas, recuperar
valores, buscar a melhoria nos ambientes e aumentar a produtividade, não
descuidando da saúde e segurança
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uando no Brasil se começou a praticar uma

política mais agressiva de abertura da eco-

nomia, no início da década de 1990, algu-

mas propostas de modernização de siste-

mas de gestão já estavam em andamento,

por iniciativas de abnegados professores,

que vinham estudando novas metodologias, ferramentas e

técnicas. A Fundação Carlos Alberto Vanzolini da Universi-

dade de São Paulo, o Instituto Brasileiro de Qualidade Nu-

clear do Rio de Janeiro e a Fundação Christiano Ottoni da

Universidade Federal de Minas Gerais, dentre outras organi-

zações, tinham programas de intercâmbio com centros de

excelência do exterior, produzindo resultados excepcionais.

Executivos, consultores, professores e empresários fo-

ram assim iniciados em novas formas de gestão, que prati-

cadas trouxeram grandes resultados para a qualidade e pro-

dutividade das empresas brasileiras, aumentando a com-

petitividade de nossos produtos no mercado interno e ex-

terno. Alguns foram refratários às novas metodologias, ou-

tros não conseguiram entender o que se passava e poucos,

felizmente, foram claramente hostis às novas propostas.

Vieram novas propostas da Europa, Estados Unidos e da

Ásia, notadamente do Japão. A chamada "invasão" de mé-

todos gerenciais japoneses, de comprovado sucesso em

seu país de origem, provocou as mais diversas polêmicas,

no sentido de se avaliar se produziriam ou não no Brasil os

mesmos resultados.
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O que pretendemos neste artigo é de-

monstrar a capacidade dos brasileiros de

assimilar, utilizar, complementar, ampliar e

até melhorar o que aprendem. O Programa

5S já fez e continua fazendo enorme dife-

rença nas organizações que o implantaram.

Vamos ver se o 10S pode fazer mais ainda,

principalmente no tocante ao aprendizado,

treinamento, união, determinação, combate

ao desperdício, ética, moral e responsabi-

lidade social.

Do 5S ao 10S
A utilização de ferramentas e métodos

de gestão oriundos do Japão já foi muito

maior do que é hoje, tanto no Brasil quan-

to em outras partes do mundo. Isto está

acontecendo porque as metodologias de

gestão evoluem e, com novas abordagens,

produzem resultados melhores.

Nas academias os professores frequen-

temente conduzem pesquisas sobre méto-

dos de gestão para suas teses de mestrado

ou doutorado, que muito contribuem para a

abertura das fronteiras do conhecimento. Os

consultores ao realizarem seus trabalhos se

deparam com situações novas, que exigem

adaptações metodológicas. Os executivos

e empresários buscam, na prática, combi-

nações de ferramentas e técnicas que oti-

mizem os resultados que precisam apresen-

tar para garantir a sobrevivência de suas

organizações. Domênico de Masi, o italiano

revolucionário das idéias sobre ócio criativo

e produtividade, já afirmou que a gestão é a

área de conhecimento que, nos últimos

anos, mais tem contribuído para o avanço

da humanidade. (1)

O empresário Jorge Gerdau, certamen-

te um dos homens de negócio que melhor

compreende, utiliza e divulga a importân-

cia dos métodos de gestão, no lançamen-

to do Compete-ES, se dirigiu à platéia pre-

sente no salão nobre do Palácio Anchieta,

em Vitória (ES), composta em sua maioria

de políticos, empresários, professores e

executivos, alertando para a necessidade

do uso adequado de metodologias para

garantir o crescimento das organizações.

É no mínimo prudente seguir o conselho

de quem dirige um grupo empresarial que

teve enorme crescimento nos últimos tem-

pos. Estudos e pesquisas foram realizadas

sobre o Quadro de Indicadores Balancea-

dos, o "Balanced Scorecard" (BSC), meto-

dologia de gestão oriunda de Harvard, que

levou à fama os professores e consultores

Robert Kaplan e David Norton. (2) Foi iden-

tificado forte correlação do BSC com o

Gerenciamento pelas Diretrizes, no Japão

chamado de "Hoshin Kanri". (3)

A reengenharia, de tanta repercussão no

passado, não deixa de ser, no fundo, a técni-

ca "Kaikaku" (inovação), que os japoneses

utilizam complementarmente às melhorias

"Kaizen" (sem investimentos) e "Kairyo" (com

investimentos). (4) O benchmark pode ser

entendido como um placar dos melhores re-

sultados empresariais e o benchmarking

como o processo utilizado para ser o melhor

dos melhores, que seguramente é o "Dan-

totsu", que vem a ser a essência do proces-

so japonês de estabelecimento de vantagem

competitiva. (5) Um conceito complementar

utilizado no Japão é o de empréstimo de

empregados para que aprendam em outras

indústrias, chamado "shukko",

Willian Conway com o seu GIQ - Gestão

Integral da Qualidade (6), talvez até sem sa-

ber, aperfeiçoou o conceito dos 3 Mu: Muda

(desperdício), Muri (insuficiência) e Mura (in-

consistência). E no Brasil também já adota-

mos muito bem algumas técnicas gerenciais

japonesas, que são muito bem-aceitas. Uma

é o "Shimboku", outro o "Nomiai".

A técnica do "Shimboku" é uma oca-

sião de confraternização, quando os che-

fes aproveitam para iniciar conversas com

os empregados sobre assuntos que normal-

mente não seriam abordados no trabalho.
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É equivalente aos nossos churrascos de fins

de semana com o pessoal da empresa e

familiares. A técnica do "Nomiai" é ainda

mais difundida no Brasil: é a famosa "Ha-

ppy-Hour", quando os empregados podem

até dizer aos chefes certas coisas que não

teriam coragem de dizer no trabalho.

O "Housekeeping" (limpeza) tem cer-

tamente muito a ver com o 5S japonês, que

no entanto é muito mais do que aparenta

numa leitura superficial. O professor Fal-

coni (7) nos conta que certa ocasião fez ao

Mestre Ishikawa a famosa pergunta: "Como

se começa a implantação da Gestão pela

Qualidade Total? (Total Quality Contrai -

TQC no Japão e TQM - Total Quality Ma-

nagement nos países de língua inglesa). A

resposta do senhor Kaoru Ishikawa: "Algu-

mas vezes, varrendo!". Uma técnica da qual

frequentemente os executivos lançam mão

é o "KKD" (Keiken, Kan, Dokyo); que vem

a ser a Experiência, Intuição e Coragem. O

famoso 5S japonês visa mudar a maneira

de pensar e agir das pessoas na direção

de um melhor comportamento para toda a

vida, segundo o professor Falconi. É lógi-

co então que seja evolutivo, devendo se

adequar à realidade da cultura da organi-

zação ou do país onde será empregado. O

5S é um programa amplo, para todos em

todas as organizações. Em português utili-

zamos a palavra Senso para manter a iden-

tificação original.

Dessa maneira tínhamos: 1ºS) Seiri (Sen-

so de Utilização), 22 S) Seiton (Senso de Ar-

rumação), 3ºS) Seisoh (Senso de Limpeza),

4a S) Seiketsu (Senso de Saúde e Higiene),

5ºS) Shitsuke (Senso de Autodisciplina). (8)

Na linha do aperfeiçoamento e comple-

mentação surgiram o 6ºS) Shikari Yaro

(Senso de Determinação e União), 72 S)

Shido (Senso de Treinamento) e o 8ºS)

Setsuyaku (Senso de Economia e Comba-

te ao Desperdício), já amplamente divulga-

dos em livros e revistas. (9)

Em um interessante e original artigo,

apareceu a proposição de um tema com-

plementar muito apropriado aos tempos em

que vivemos: Shisei Rinri (Senso de Ética e

Moral), chegando-se assim ao 92 S. Pode-

se interpretar os sensos como um conjunto

conceituai, que devidamente explorado pro-

duz grandes resultados. A sequência padrão

de implantação conduz a melhorias rápidas.

A manutenção, com suas liturgias e ferra-

mentas, é um pouco mais difícil.

Revendo o conjunto dos temas, a TQM

-Técnicas de Qualidade e Marketing Ltda.

- identificou o que ainda poderia ser acres-

centado, à luz do estado da arte da ges-

tão. Chegou à conclusão de que um tema

muito importante, em moda atualmente,

poderia ser o 10º S: Senso de Responsa-

bilidade Social. Na língua portuguesa tinha-

se, portanto, chegado ao Programa 10S.

Mas em japonês teria ainda que ser encon-

trada uma palavra que começasse com a

letra S. Depois de muitas tentativas foi en-

contrada a resposta.

As palavras sugeridas para o 10º S fo-

ram: Sekinin Shakai. Caso haja alguma cor-

reção, ainda há tempo. Mas em bom portu-

guês, a Responsabilidade Social pode ser

o 10º mandamento para as empresas parti-

ciparem da criação de um Brasil melhor. (10)

Temos então 10 SENSOS, que são:

SEIRI - Senso de Utilização

SEITON - Senso de Ordenação

SEISOH - Senso de Limpeza

SEIKETSU - Senso de Saúde e Higiene

SHITSUKE - Senso de Autodisciplina

SHIKARI YARO - Senso de Determinação

e União

SHIDO - Senso de Treinamento

SETSUYAKU - Senso de Economia e Com-

bate aos Desperdícios

SHISEI RINRI - Senso dos Princípios Mo-

rais e Éticos

SEKININ SHAKAI - Senso de Responsabi-

lidade Social

Apresentação do programa 10S
O programa 10S é uma proposta que

visa reeducar as pessoas, recuperar valo-

res, buscar a melhoria nos ambientes, au-

mentar a produtividade, não descuidar da

saúde e segurança, modernizar as organi-

zações e, acima de tudo, buscar a consci-

entização das pessoas para práticas de

cidadania. Com resultados comprovados

por organizações que adotaram as práti-

cas, inicialmente dos 5S, tem-se o fortale-

cimento do espírito de equipe dentro das

mesmas, tão difundido para a busca de

resultados, levando as pessoas envolvidas

a ter mais iniciativas e participar mais do

dia-a-dia da organização, implementando

a melhoria contínua em seus processos.

A proposta de implantação dos outros

S (de 5 para 10) é justamente de conscien-

tizar a todos de que é possível contribuir

com ações diversas, para que se tenha uma

sociedade mais digna e justa, que é o S da

Responsabilidade Social, onde o compro-

metimento das pessoas é fundamental para

o sucesso não só profissional, mas tam-

bém pessoal e humano. Aquelas organiza-

ções que estiverem interessadas em me-

lhorar seu ambiente de trabalho em todos

os aspectos citados anteriormente, pode-

rão iniciar pelos 5S, que é uma espécie de

arrumação da casa. Quando as pessoas

estiverem adaptadas com o sistema, pode-

se acrescentar os outros S. Ou podem op-

tar por iniciar implantando os 10S.

Para aquelas organizações onde o pro-

grama já foi iniciado, tem-se a opção de

implementá-lo acrescentando os novos S.

Qualquer opção é válida, desde que a alta

administração da organização se compro-

meta em dar o apoio necessário para o

sucesso do programa.

Para saber se o programa tem eficácia

ou não, é preciso realizar uma avaliação,

acompanhando os critérios definidos para

cada S. Na avaliação dos 10S são verifica-

dos em torno de 50 itens, com pontuações

que variam de 0 a 10, realizada por dois ava-

liadores, um da própria área que está sendo

avaliada e um outro externo àquele ambien-

te de trabalho, sendo que os dois devem ser

treinados para executar a avaliação. A avali-

ação pode ser realizada a cada três meses,

ou seis meses ou uma vez por ano.

20 • Falando de Qualidade outubro/2004 www,falandodequalidade.com. br



O resultado de cada S é demonstrado por

meio de um gráfico "Radar 10S", que deve

ser colocado no mural da área avaliada. O

objetivo de colocar a avaliação no mural é para

que todos saibam como se encontra a situa-

ção dos 10S naquele ambiente de trabalho.

Uma forma transparente de fazer Qualidade.

Prática do programa 10S
1a - Senso de Utilização (SEIRI)

O sentido de SEIRI é "separar por grau,

tipo ou tamanho". O ponto inicial do 1º Sen-

so é saber o que é essencial estar presente

no ambiente de trabalho, eliminando tudo

que não agregue valor, utilizando os recur-

sos disponíveis de acordo com as necessi-

dades e adequação, evitando excessos,

desperdícios e má utilização. Saber utilizar

é, antes de qualquer coisa, saber arrumar,

separando o que é bom dos materiais que

não servem mais para utilização, lembran-

do sempre de que aquilo que não serve para

você pode ser útil para outros.

Benefícios:

maior senso de organização e eco-

nomia, reaproveitando os recursos dispo-

níveis (mesas, máquinas e equipamentos

que não servem para você, mas podem

servir para outras pessoas);

liberação de espaço para diversos fins;

aumento da produtividade das pes-

soas envolvidas;

menos riscos de acidentes no local

de trabalho;

evitar compras desnecessárias;

combater a burocracia.

2° - Senso de Ordenação (SEITON)

O 22 Senso significa determinar o local

para se achar com facilidade algum docu-

mento, material ou equipamento necessá-

rio. Ordenar é a consequência natural de

arrumar aquilo que se utiliza, colocando

etiquetas brancas ou coloridas, rótulos,

palavras-chaves etc. Ter o que é necessá-

rio, na quantidade certa, na hora e lugar

adequados. É preciso descobrir formas

para que todos possam achar as coisas

com facilidade, usá-las e guardá-las em

seus devidos lugares.

Benefícios:

reduzir o tempo de busca do que se

precisa usar;

diminuir a necessidade de controle

de estoques;

facilitar a movimentação interna;

evitar compras desnecessárias e da-

nos aos objetos estocados;

aumentar a produtividade, raciona-

lizar o trabalho e diminuir o cansaço físi-

co e mental;

evacuação rápida em caso de perigo.

3a - Senso de Limpeza (SEISOH)

0 3º Senso significa deixar tudo lim-

po, com o cuidado de não varrer só por

varrer, espanar só por espanar. A melhor

interpretação para o senso de limpeza

é: não basta varrer tirando o pó e a su-

jeira, é importante que cada um, após

utilizar determinado instrumento de me-

dição, veículo, máquina ou ferramenta os

deixe limpos nas melhores condições de

uso possível.

Exercer o Senso de Limpeza é ter cari-

nho com as coisas que usamos: não forçar

os equipamentos e não desperdiçar mate-

riais, enfim, ter senso de limpeza é zelar

pela conservação de tudo que está sob

nossa responsabilidade. Importante tam-

bém é incentivar os colegas a manter o

ambiente limpo, arrumado e ordenado.

Benefícios:

ambiente mais agradável e sadio;

ajudar na prevenção de acidentes;

melhoria e preservação dos equipa-

mentos, proporcionando maior vida útil;

diminuição do desperdício;

prevenção da poluição;
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melhoria da imagem interna e externa

da empresa.

4º - Senso de Saúde e Higiene (SEIKETSU)

O 4a Senso significa verificar se o pen-

samento, se o espírito do programa está

sendo absorvido, isto é, checar o resulta-

do parcial em toda empresa até esta 4a eta-

pa do processo.

É verificar, por exemplo, o estado dos

banheiros, sanitários, refeitórios, oficinas,

áreas operacionais etc. Se todos esses lo-

cais estiverem em perfeita ordem, pode-se

dizer que o programa está sendo cumpri-

do satisfatoriamente. É um senso que bus-

ca, também, a questão da higiene mental:

é necessária a existência de um bom clima

de trabalho, com conforto, segurança e

com relações saudáveis entre todos os

setores da organização, para que o progra-

ma possa ser plenamente desenvolvido.

Além de exercer e manter os três primei-

ros sensos como forma de melhorar conti-

nuamente o ambiente físico de trabalho, de-

vemos ter plena consciência dos aspectos

que afetam nossa saúde e agir sobre eles.

Benefícios:

prevenção de acidentes;

elevação dos níveis de satisfação e

motivação pessoal;

prevenção e controle do estresse;

melhoria da qualidade de vida.

economia em combate a doenças

(enfoque preventivo).

5a - Senso de Autodisciplina (SHITSUKE)

O 5º Senso significa cumprir os pro-

cedimentos operacionais, a ética e pa-

drões estabelecidos pela empresa. Este

é o S mais complexo de todos, porque é

o momento em que os empregados já de-

vem executar as tarefas como hábito,

sem achar que está tudo funcionando

perfeitamente ou que não há mais nada

para evoluir. Ao contrário, a autodiscipli-

na requer constante aperfeiçoamento: se

está bom pode ficar ainda melhor. A cria-

ção de um ambiente de trabalho discipli-

nado é a medida mais importante para

garantir a Qualidade.

Benefícios:

conscientização da responsabilida-

de em todas as tarefas, por mais simples

que sejam;

cumprimento das regras e procedi-

mentos estabelecidos;

serviços executados dentro dos re-

quisitos da Qualidade;

desenvolvimento pessoal e profissional;

aumentar a possibilidade de resulta-

dos de acordo com o planejado;

incrementar a qualidade geral dos

serviços e das relações interpessoais.

6º - Senso de Determinação de União

(SHIKARIYARO)

Prega a participação determinada dos

gestores em parceria com a união de to-

dos os empregados. O exemplo vem de

cima. Motivação, liderança e comunicação

são as chaves do Senso.

No ambiente da Qualidade, um ponto

fundamental é a transparência na condu-

ção da gestão, para que se tenha um bom

trabalho em equipe, buscando assim o

comprometimento de todos, para alcançar

os resultados almejados. Os gestores de-

vem definir formas para que todos se en-

gajem no processo, estimulando e motivan-

do as pessoas para as práticas estabeleci-

das. Desenvolver a prática do trabalho em

equipe em todas as esferas da organiza-

ção é o verdadeiro sentido do 62 S.

Benefícios:

aumento da confiança dos emprega-

dos perante a organização;

maior compromisso dos empregados

na busca de resultados;

melhora nas relações interpessoais;

reter talentos.

72 - Senso de Treinamento (SHIDO)

Prega o treinamento do profissional e

a educação do ser humano. Essas ações

qualificam o profissional e engrandecem o

ser humano, que passa a ter maior empre-

gabilidade, essencial no cenário atual.

Nas práticas da administração moder-

na, o ser humano tem de ser considerado o

maior valor, pois é por meio dele que se

obtém os resultados almejados. No atual

cenário, não só o treinamento de tarefas re-

petitivas é importante, mas a organização

tem de desenvolver as pessoas para que

elas tenham a oportunidade de tornar-se

empregáveis e competitivas, dando a elas

qualificação profissional constante. Criar o

ambiente do conhecimento e desenvolver

talentos é uma das propostas do 7a S.

Benefícios:

maior empregabilidade;

desenvolvimento de talentos;

aumento da produtividade e resultados.

8º - Senso de Economia e Combate aos

Desperdícios (SETSUYAKU)

Modificações e melhorias que comba-

tem os desperdícios, reduzindo os custos

e aumentando a produtividade.

Combater o desperdício no ambiente de

trabalho é fundamental para ajudar nos re-

sultados da empresa. Deve-se estimular os

empregados para que criem alternativas de

redução de perdas de materiais e serviços,

conscientizando-os da realização do traba-

lho com qualidade e, estimular também, a

prática da reciclagem, contribuindo assim

com a não degradação do meio ambiente.

Benefícios:

economia para a empresa com a redu-

ção dos desperdícios de materiais e serviços;

redução de horas extras;

reeducação das práticas de aquisi-

ção de materiais;

preservação do meio ambiente.

9º - Senso dos Princípios Morais e Éti-

cos (SHISEI RINRI)

Ser ético é, além de outros fatores, ser

capaz de voltar esforços de gestão para

objetivos mais nobres, como o de aumen-

tar a produtividade, a eficiência e a quali-

dade de um produto ou serviço.

A empresa deve definir padrões de con-

duta para seus empregados, criando compro-

misso dos mesmos com suas atitudes e com-

portamento. Cada empregado tem de saber

avaliar o que pode ou não fazer no exercício

da sua função, procurando sempre ser leal

com os clientes e com a própria empresa.
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Benefícios:

empregados mais compromissados

com os resultados da empresa, com atitu-

des éticas perante os clientes, acionistas,

fornecedores e com as equipes de traba-

lho da qual fazem parte.

10a- Senso de Responsabilidade Social

(SEKININ SHAKAI)

Compromisso que a organização e as

pessoas que dela fazem parte devem ter

para com a sociedade. Toda e qualquer

ação que possa contribuir para a melhoria

da qualidade de vida da sociedade.

O 10º Senso tem a finalidade de dis-

seminar na organização a importância

da prática da Responsabilidade Social,

não só como obrigação da empresa em

desenvolver ações sociais, mas como

incentivo e motivação de seus próprios

empregados para a realização de tra-

balhos voluntários para atender às ca-

rências da sociedade. As práticas de

Responsabilidade Social vão além dos

pagamentos de impostos, tributos e

cumprimento da legislação trabalhista

e ambiental.

Benefícios:

melhoria da imagem perante a socie-

dade e órgãos governamentais;

maior produtividade dos empregados;

transparência nas ações com os cli-

entes, empregados, acionistas, fornecedo-

res e a sociedade;

participação do crescimento socioe-

conômico da população;

preservação do meio ambiente.

Do ponto de vista organizacional, essa

filosofia deve ser praticada com o objetivo

de melhorar as condições de trabalho, cri-

ando um ambiente de motivação, onde as

pessoas possam transformar seus poten-

ciais em realizações.
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