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Programa 10 S brasileiro, que ampliou e aperfeiçoou o

Programa 5S japonês, é uma proposta que visa: despertar

a responsabilidade social das pessoas e das organizações,

recuperar valores éticos e morais, buscar a melhoria na

utilização, arrumação e limpeza dos ambientes, aumentar a qualida-

de e a produtividade, desenvolver o espírito de equipe, tudo isso não

descuidando da saúde e segurança, do treinamento e aprendizado, e

da diminuição das perdas e dos desperdícios.

Buscam-se com o Programa l OS melhores resultados para as

organizações, sejam elas do mercado, públicas ou não-governamen-

tais. O Programa 10S também contribui para diminuir a possibilida-

de de ocorrência de crises de imagem. A forma como a imagem de

qualquer organização é cultivada pelos seus líderes, percebida pelos

que a compõem, e como é transmitida para clientes, fornecedores,

prestadores de serviços, governo e toda a sociedade, é influenciada

pelos valores éticos, morais e culturais praticados e disseminados

durante a realização das atividades do dia-a-dia. Ações de preven-

ção de crise de imagem devem ser desenvolvidas antecipadamente,

pois essas crises acontecem muito mais do que se imagina e as orga-

nizações devem estar preparadas para administrá-las. Pense em quan-

tas organizações desapareceram como decorrência de uma crise de

imagem, que atingiu suas reputações, ou provocou desconfiança

sobre seus produtos ou serviços, e por fim destruiu a credibilidade

conquistada junto aos clientes, fornecedores, acionistas ou mante-

nedores.

O Mestre Kaoru Ishikawa desenvolveu o 5 S no Japão ('), após a

Segunda Guerra Mundial, logicamente sob influência da Filosofia

Confucionista, que destaca que o trabalho e o estudo são fundamen-

tais, e do Budismo. A quarta verdade do Budismo tem oito passos,

dos quais quatro tratam de questões éticas e morais quando exige

linguagem, comportamento, modo de vida e esforços corretos.

Questões dessas áreas não necessitaram da atenção do mestre ao

propor o programa 5S:

1°S - Seiri (Senso de Utilização), 2°S Seiton (Senso de Ordena-

ção), 3°S - Seisoh (Senso de Limpeza), 4°S - Seiketsu (Senso de

Saúde e Segurança) e 5°S - Shitsuke (Senso de Autodisciplina).

No Brasil o professor José Abrantes fez a proposição de outros

três Sensos, surgindo o Programa 8S("): 6°S Shikari Yaro - (Senso

de Determinação e União), 7°S Shido - (Senso de Treinamento) e

8°S Setsuyaku - (Senso de Economia e Combate aos Desperdícios).

Um artigo publicado numa revista, cujas referências perdemos, su-

geriu como uma necessidade brasileira o 9°S - Shisei Rinri - (Senso

dos Princípios Morais e Éticos).

Por nossa vez, analisamos as práticas de gestão das organiza-

ções e acrescentamos o 10°S Senso de Responsabilidade Social,

Sekinin Shakai. O produto SENSOS da TQM - Técnicas de Quali-

dade e Marketing estruturou o Programa 10S(=). O jornal A Gazeta

de Vitória publicou o Programa l OS na série Cadernos de Gestão

Empresarial no início de 2004, iniciando sua divulgação no âmbito

do Estado do Espírito Santo. Um artigo resumindo o Programa l OS

foi publicado na Revista BANAS QUALIDADE N°. 149, em outu-

bro de 2004, edição com o subtítulo "Quem é Quem na Qualidade

no Brasil", com grande repercussão no país. E mais recentemente o

Programa l OS foi aprovado para apresentação no 12th World Con-

gress of Total Quality Management, realizado em Edimburgo, na

Escócia, dessa forma sendo divulgado internacionalmente (4).

As organizações que querem melhorar seus resultados em todos

os aspectos abrangidos, devem implantar o Programa l OS integral-

mente (5). Também pode ser implantado um S de cada vez, inician-

do-se por um diagnóstico ou levantamento inicial que indique qual

dos Sensos é prioritário no momento. A ordem de implantação não

deve ser rígida. Toda opção é válida, desde que planejada e que a
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gerência se comprometa em dar o apoio necessário, que é funda-

mental para o sucesso do programa. Uma boa opção é iniciar pelo 6°

S (Senso de Determinação e União), desenvolvendo ou fortalecen-

do o espírito de equipe. Em seguida implantar o 7°S (Treinamento e

Desenvolvimento dos empregados). Depois introduzir a seqüência

dos cinco primeiros S. Essas atividades de implantação devem ocor-

rer num ambiente que valorize o 8°S (Economia e Combate aos Des-

perdícios), 9°S (Moral e Ética) e 10°S (Responsabilidade Social).

Para saber se o programa está ou não sendo eficaz e eficiente é pre-

ciso realizar uma avaliação, acompanhando os critérios definidos

para cada S. No mínimo deve-se fazer uma avaliação semestral, para

corrigir desvios ou reforçar algum aspecto importante que possa ter

sido relevado. Um plano de implantação deve ser feito para permitir

o controle e acompanhamento do Programa 10S. O modelo 5W1H

é o ideal, destacando:

• AÇÃO (O que fazer) (WHAT)

• RESPONSÁVEL (Quem) (WHO)

• PRAZO (Quando) (WHEN)

• LOCAL (Onde) (WHERE)

• JUSTIFICATIVA (Por que) (WHY)

• PROCEDIMENTO (Como fazer) (HOW)
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Dessa forma pode-se melhorar os resultados, destacar-se em seu

ramo de atividade e prevenir-se contra crises de imagem que pos-

sam atingir sua organização ou seu setor. Divulgar interna e exter-

namente à organização a implantação do Programa lOS é essencial

para a obtenção de melhores resultados. Faça palestras, utilize car-

tazes e comemore os resultados.
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Text Box
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