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Os 20 anos do Programa 
5S nO BraSil
Desde o inicio da década de 90, o Programa 5S vem sendo usado para solucionar os problemas 
comportamentais nas empresas brasileiras, principalmente para formar uma cultura de combate 
ao desperdício, à desordem, à sujeira, à falta de higiene e à falta de disciplina para manutenção da 
ordem e da limpeza

C
riado no Japão há 60 anos 
e adotado no Brasil há mais 
de 20 anos, o Programa 
5S continua sendo uma 

alternativa para formar uma base física 
e cultural nas empresas para o sucesso 
de modelos de gestão ou de ferramentas 
gerenciais. Problemas comportamentais 
como desperdício, desordem de recursos 
materiais, sujeira, falta de higiene e falta 
de autodisciplina dificultam a implantação 
dessas ferramentas e reduzem os benefícios 
esperados. O programa tem como base a 
eliminação do desperdício (tudo o que gera 
custo extra) em cinco fases:

• Seiri – Senso de Utilização
Conceito: “separar o útil do inútil, 

eliminando o desnecessário”.
É essencial saber separar e classificar 

os objetos e dados úteis dos inúteis da 
seguinte forma:

• o que é usado sempre: colocar próximo 
ao local de trabalho.

• o que é usado quase sempre: colocar 
próximo ao local de trabalho.

• o que é usado ocasionalmente: colocar 
um pouco afastado do local de trabalho.

• o que é usado raramente, mas 
necessário: colocar separado, em local 
determinado.

• o que for desnecessário: deve ser 
reformado, vendido ou eliminado, pois ocupa 
espaço necessário e atrapalha o trabalho.

• Seiton – Senso de Arrumação
Conceito: “identificar e arrumar tudo, 

para que qualquer pessoa possa localizar 
facilmente”.

[Da Redação]
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O objetivo é identificar e arrumar tudo, para que qualquer 
pessoa possa localizar facilmente o que precisa e a visualização 
seja facilitada. Nesta fase é importante:

• padronizar as nomenclaturas.
• usar rótulos e cores vivas para identificar os objetos, 

seguindo um padrão.
• guardar objetos diferentes em locais diferentes.
• expor visualmente os pontos críticos, tais como extintores 

de incêndio, locais de alta tensão, partes de máquinas que 
exijam atenção, etc.

• determinar o local de armazenamento de cada objeto.
• onde for possível, eliminar as portas.
• não deixar objetos ou móveis no meio do caminho, 

atrapalhando a locomoção no local.

• Seiso – Senso de Limpeza
Conceito: “manter um ambiente sempre limpo, eliminando 

as causas da sujeira e aprendendo a não sujar”.
Cada pessoa deve saber a importância de estar em um 

ambiente limpo e dos benefícios de ambiente com a máxima 
limpeza possível. O ambiente limpo traduz qualidade 
e segurança. O desenvolvimento do senso de limpeza 
proporciona:

• Maior produtividade das pessoas, máquinas e materiais, 
evitando o retrabalho.

• Evita perdas e danos de materiais e produtos.
Para isto, é importante que o pessoal tenha consciência e 

habitue-se a:
• Procurar limpar os equipamentos após o seu uso, para que 

o próximo a usar encontre-o limpo.
• aprender a não sujar e eliminar as causas da sujeira.
• definir responsáveis por cada área e sua respectiva função.
• manter os equipamentos, ferramentas, etc., sempre na 

melhor condição de uso possível.
• Após usar um aparelho, deixá-lo limpo e organizado para 

o próximo utilitário.
• Cuidar para que se mantenha limpo o local de trabalho, 

dando atenção para os cantos e para cima, pois ali se acumula 
muita sujeira.

• Não jogar lixo ou papel no chão.
• Dar destino adequado ao lixo, quando houver.
• Seiketsu – Senso de Saúde e Higiene
Conceito: “manter um ambiente de trabalho sempre 

favorável a saúde e higiene”.
Higiene é manutenção de limpeza, e ordem. Quem exige 

qualidade cuida também da aparência. Em um ambiente limpo, 
a segurança é maior. Quem não cuida bem de si mesmo não 
pode fazer ou vender produtos ou serviços de qualidade O 
pessoal deve ter consciência da importância desta fase, tomando 
um conjunto de medidas:

• ter os três S previamente implantados.
• capacitar o pessoal para avaliarem se os conceitos estão 

sendo aplicados real e corretamente.
• eliminar as condições inseguras de trabalho, evitando 

acidentes ou manuseios perigosos
• humanizar o local de trabalho numa convivência harmônica.
• difundir material educativo sobre a saúde e higiene.
• respeitar os colegas como pessoas e como profissionais.
• colaborar, sempre que possível, com o trabalho do colega.
• cumprir horários.
• entregar documentos ou materiais requisitados no tempo 

hábil.
• não fumar em locais impróprios, etc.
• Shitsuke – Senso de Autodisciplina
Conceito: “fazer dessas atitudes, ou seja, da metodologia, um 

hábito, transformando os 5s’s num modo de vida”.
Atitudes importantes:
• Usar a criatividade no trabalho, nas atividades.
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• Melhorar a comunicação entre o pessoal no trabalho.
• Compartilhar visão e valores, harmonizando as metas.
• Treinar o pessoal com paciência e persistência, 

conscientizando-os para os 5 S.
• De tempos em tempos aplicar os 5 S para avaliar os 

avanços.
É importante cumprir os procedimentos operacionais e 

os padrões éticos da empresa, sempre buscando a melhoria. 
A autodisciplina requer a consciência e um constante 
aperfeiçoamento de todos no ambiente de trabalho. A 
consciência da qualidade é essencial.

A esses sensos foram acrescentados mais cinco, gerando o 
denominado Programa 10 S:

• Senso de Determinação de União (Shikari Yaro) – 
Irá pregar a participação dos gestores em parceria com a 
união de todos os empregados. As chaves do senso são 
motivação, liderança e comunicação. Um ponto importante 
é a transparência na condução da gestão onde os gestores 
devem definir formas para que todos se encaixem no processo 
para assim se ter um bom trabalho de equipe, buscando o 
comprometimento de todos e alcançando assim resultados 
previstos. Benefícios: aumento da confiança dos empregados 
dentro da organização, maior compromisso dos empregados 
visando os resultados desejados e melhora nas relações 
interpessoais. 

• Senso de Treinamento (Shido) – Visa o treinamento do 

profissional e educação do ser humano, permitindo qualificar o 
profissional e engrandecer o ser humano que passa a ter maior 
empregabilidade. No ambiente da administração moderna o ser 
humano deve ser considerado de maior valor, pois através dele 
é que a organização irá atingir resultados desejados. Benefícios: 
maior empregabilidade, aumento da produtividade e resultados 
e desenvolvimento de talentos. 

• Senso de Economia e Combate aos Desperdícios 
(Setsuyaku) – Este senso irá ajudar nos resultados da empresa, 
reduzindo custos e aumentando a produtividade. Devem-se 
estimular os empregados para que criem novas alternativas de 
redução de perdas de materiais e serviços, dando a eles noção 
da realização do trabalho com qualidade, contribuindo com 
a prática da reciclagem e com o meio ambiente. Benefícios: 
economia para a empresa, redução de horas extras, preservação 
do meio ambiente, reeducação das práticas de aquisição de 
materiais. 

• Senso dos Princípios Morais e Éticos (Shisei Rinri) – Ter 
ética e ser capaz de voltar esforços para objetivos mais nobres 
e importantes da empresa. A empresa deve definir padrões de 
conduta, para que cada empregado saiba o que é certo e o que 
é errado. Benefícios: empregados mais compromissados com 
os resultados da empresa, procurando agir com ética perante a 
própria empresa, clientes e fornecedores. 

• Senso de Responsabilidade Social (Sekinin Shakai) – A 
responsabilidade social vai muito mais além dos pagamentos 



ESPECIAL

www.banasqualidade.com.br • Agosto • 2010 • 69 

de impostos, tributos e cumprimento de legislação trabalhista 
e ambiental. A empresa e seus funcionários devem ter 
um compromisso com a sociedade. Incentivo da empresa 
juntamente com seus funcionários para realização de trabalho 
voluntário, atendendo entidades carentes. Benefícios: melhoria 
da imagem da empresa perante a sociedade e órgãos do 
governo, maior produtividade dos empregados, participação do 
crescimento sócio – econômico da população. 

Para o diretor da PDCA, Haroldo Ribeiro (pdca@terra.com.
br), apesar da necessidade de se implantar com sucesso o 5S, por 
que apenas 20% das empresas conseguem mantê-lo por mais de 
dois anos? “Por que apenas 2% delas conseguem implementar 
o 4º e o 5º S sistematicamente e por que várias empresas estão 
implantando o programa pela segunda ou terceira vez? Na figura 1 
desenvolvi um modelo das atividades estratégicas que são comuns 
nas empresas que têm uma implantação do 5S bem sucedida”.

Os fatores de fracasso, segundo Ribeiro:
• Falta de entendimento dos conceitos do 5S, 

principalmente pelas lideranças - Inicialmente é bom analisar 
de que forma as lideranças da empresa são envolvidas para a 
implantação do 5S. Normalmente o nível de informação e a 
estratégia utilizada são inadequados. O que realmente é o 5S? 
Qual a metodologia de implantação? Qual a relação de seus 
benefícios com os indicadores de performance? Qual o papel de 
cada nível de liderança para a condução do 5S em seus vários 

estágios? As respostas à estas questões não são devidamente 
apresentadas no início e até mesmo ao longo da implantação.

Um erro crucial no entendimento do 5S é tratá-lo como um 
Programa de Ordem e Limpeza, tecnicamente denominado 
housekeeping. A tabela 1 mostra as principais diferenças entre o 5 
S e a maneira como normalmente é entendido pelas lideranças:

Tabela 1 – Diferença entre 5 S e housekeeping 
Housekeeping 5 S

Aplicável em ambientes onde 
as pessoas transitam

Aplicável em ambientes onde as 
pessoas vivem ou trabalham

Foco na transformação do 
ambiente

Foco na transformação das 
pessoas

Metodologia indutiva com 
caráter de adestramento, im-
pondo padrões

Metodologia construtivista 
com caráter educativo, acor-
dando padrões

Transformação baseada em 
investimentos

Transformação baseada em 
críticas e sugestões

Transformações em curto pra-
zo, mas com dificuldade para 
a manutenção

Transformação em médio pra-
zo, mas com facilidade para a 
manutenção

Manutenção baseada em au-
ditorias

Manutenção baseada em audito-
rias e atividades promocionais
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“Essa confusão de conceitos tem levado algumas 
empresas a se limitarem em atividades de housekeeping, 
ou seja, ordem e limpeza (como sinônimo de remoção 
de sujeira), porém muito mais preocupadas com a forma 
(resultado estético), do que com os conceitos educacionais 
(resultado funcional). Caso não ocorra um melhor 
entendimento destes conceitos, principalmente por parte das 
lideranças, os resultados que poderiam advir do 5 S ficariam 
bastante limitados aos resultados advindos do housekeeping, 
nos ambientes onde as pessoas trabalham”, explica.

A razão para esta falta de entendimento é muito clara, avalia 
Ribeiro. Apesar de todos reconhecerem que a sensibilização das 
lideranças é um pré-requisito para a implantação de qualquer 
programa participativo, a carga de informação sobre o 5S e de 
tempo para a sensibilização deste nível hierárquico ainda é 
muito baixo quando comparado com os níveis operacionais, do 
comitê de implantação e dos auditores. O resultado disto é a 
condução do 5 S baseado em ações promocionais do comitê e 
das auditorias internas.

• Investir apenas em auditorias após o lançamento do 
5 S - Até imediatamente após o lançamento do 5S não há 
diferenças entre as empresas que venham a ter sucesso 
ou a fracassarem na implantação do Programa. A grande 
maioria segue o mesmo roteiro: treinamento para todos os 
funcionários; programação do Dia do Lançamento; criação 
de expectativas; criação de áreas de descarte; execução do 
Dia do Lançamento; Auditorias. “Depois disso a grande 
maioria concentra esforços apenas no quesito Auditoria, 
definindo os critérios de avaliação, capacitando os auditores 
(algumas vezes nem isto é feito), programando e executando 
as auditorias e divulgando os resultados. Após certo tempo 
(um a três meses) faz-se um novo ciclo de auditorias e assim 
se repete. Quando há uma meta estabelecida, os líderes a 
perseguem através de várias maneiras: fazendo maquiagens 
nas vésperas das auditorias; criticando e pressionando 
auditores e/ou a metodologia das auditorias; delegando para 
poucas pessoas a tarefa de melhorar o nível de 5 S da área; 
procurando fazer as melhorias apenas com os esforços da 
área de manutenção ou através de verbas ou, pelo que seria o 
ideal, fazendo as melhorias efetivas”, acrescenta.

• Tratar o 5 S como meta - Como as lideranças 
não assumem a condução do 5 S com a sua equipe, a 
coordenação do programa, às vezes pressionadas pela 
Direção, passa a adotar algumas ações de melhorias nas 
auditorias, tais como: revisão nos critérios de avaliação; 
adoção de auditorias surpresas; criação do Manual do 5S 
e até troca de auditores. Tais medidas dificilmente trazem 
melhorias efetivas ao programa, exceto quando as auditorias 
não estavam ocorrendo como deveriam. “Outro problema 
em tratar o 5 S à base de meta é que as próprias lideranças 
tendem a encontrar atalhos inadequados para cumpri-las. Os 
mais comuns são as maquiagens em vésperas de auditorias e 
a ocultação da realidade durante as entrevistas dos auditores. 

Uma vez cumpridas as metas, a degradação do nível 
conquistado é apenas uma questão de tempo até que haja 
outra cobrança da direção”, explica.

• Fazer o 5 S para os outros - Como as lideranças não 
conseguem vincular os benefícios que o 5S traz para a melhoria 
de sua rotina, pois o trata como mais uma tarefa que concorre 
com outras, passam a praticá-lo apenas para satisfazer aos 
outros, como a direção, os clientes que por acaso visitam ou 
auditam a empresa, pessoas de staff do Grupo (Lean, TPM, 
WCM, EHS, etc.), os auditores de 5 S internos ou externos e, por 
incrível que pareça, até mesmo à consultoria.

Já os fatores de sucesso, apontados por Ribeiro, incluem:
• Tratar o 5 S como um processo estratégico - O 5 S não deve 

ser tratado como um programa isolado da estratégia da empresa. 
Ele deve estar associado a um sistema ou ferramenta de gestão, 
independente se é o Lean Manufacturing, a Qualidade Total, o 
TPM, o WCM, o EHS, o Six Sigma ou outro sistema de gestão ou 
produção da empresa. Isto significa que o resultado, o sucesso e a 
eficiência deles depende do sucesso do 5 S.

• Investir em treinamentos para todos os níveis após o 
lançamento do 5 S - O tempo de treinamento, reuniões e 
orientações deve ser basicamente o mesmo para todos os níveis 
de hierarquia da empresa, e não estar altamente concentrado 
nos auditores. Para as lideranças, devem fazer parte deste 
tempo o entendimento dos critérios de avaliação, a divulgação 
dos resultados das auditorias, a elaboração e monitoramento 
de planos de ação, a inclusão do 5 S nas reuniões da equipe 
e as inspeções focadas em 5 S e segurança de sua área 
acompanhadas dos líderes operacionais, do coordenador do 
programa ou do auditor de 5 S de sua área.

• Escolha da estratégia correta - Está muito evidente 
que a utilização da coordenação, comitê e auditores de 5 
S como ponto focal das melhorias do 5 S só tem resultado 
logo após a implantação. O uso das lideranças para a 
condução do 5 S no dia a dia é fundamental. Isto só é 
possível se a estratégia está focada neles, desde o início. 
“Para que os líderes exerçam adequadamente o seu papel 
de condutor de 5 S podem desenvolver as seguintes 
atividades: transformar os relatórios das avaliações em 
Planos de Ação; executar as ações previstas; inserir o 5 S 
como pauta de reuniões periódicas; conscientizar, apoiar 
e monitorar os avanços; introduzir o padrão de 5 S na 
análise de resultados das instalações sob responsabilidade 
de cada um dos profissionais de nível imediatamente 
inferior; realizar visitas periódicas às instalações com o 
foco para o 5S; e dar o exemplo”, especifica.

O que alguns especialistas sugerem é que cada pessoa 
deve saber diferenciar o útil do inútil. Só o que tem utilidade 
certa deve estar disponível. Eliminando-se o que não é 
útil, pode se concentrar apenas no que é útil. Deve se dar 
atenção a tudo que estiver dentro do ambiente de trabalho 
(máquinas, ferramentas, estoques, móveis, papéis, etc.) e 
definir o que é necessário através de instruções claras para 
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que todos possam separar o útil do inútil. Algumas perguntas 
podem ser elaboradas para direcionar o processo: o que 
pode ser jogado fora e o que deve ser guardado? O que 
pode ser útil para outro setor? O que pode ser consertado? É 
possível trabalhar de forma mais econômica, racionalizando 
o tempo? Após colocar em um local determinado aquilo que 
será descartado, convide as pessoas de outros setores para 
que escolham, entre os itens disponíveis, o que de fato lhes 
interessar. Analisar como as coisas estão guardadas, onde 
e por quê. Arrumação é importante para agilizar o acesso 
aos documentos e outras coisas em seus devidos lugares. 
Administrar bem o patrimônio é essencial, principalmente 
no que se refere a organização e identificação de laudos, 
relatórios, atas, documentos em geral, pareceres, dados 
estatísticos, arquivos e pastas de documentos. Sempre que 
possível, eliminar ou diminuir o processo burocrático de 
ações ou documentos, procurando aproveitar o tempo e 
economizar trabalho desnecessário.

E como implantar o 5 S?
• Formar uma equipe – Deve ter três ou quatro pessoas, no 

mínimo, de diferentes setores da instituição e uma pessoa da 
alta administração. A equipe tem que ter disponibilidade para 
conduzir o processo, orientar, esclarecer dúvidas e fazer visitas 
rotineiras de acompanhamento.

• Planejamento – A equipe de implantação pode elaborar 
um cronograma, um plano de orientação, determinar as 
ferramentas que serão utilizadas e dividir as atividades. As 
tarefas e as responsabilidades devem ser distribuídas e todos 
devem se comprometer com os prazos de cumprimento.

• Fotos e registros - É importante registrar a situação 
atual da organização, em todas as áreas, especialmente onde 
forem percebidas necessidades de melhoria. Posteriormente, a 
equipe deve se reunir e discutir as falhas, as ações corretivas, 
dar sugestões de melhoria baseadas nas fotos. É importante a 
opinião de cada um, principalmente por quem pertence a áreas 
diferentes na empresa.

• Reunião - A equipe pode convidar o pessoal da 
instituição para uma reunião, compartilhar os dados e 
mostrar o compromisso e a disposição para implantar o 
método. Nesta reunião, a equipe pode iniciar o trabalho de 
conscientização do pessoal, da importância do programa 5S 
para a melhoria do trabalho. A equipe também pode explicar 
os objetivos do trabalho, mostrar as vantagens do programa e 
os benefícios.

• Implantação - Após esta reunião de sensibilização 
do pessoal com a equipe responsável, o programa começa 
a ser efetivamente implantado. As responsabilidades são 
divididas de acordo com as áreas de trabalho, bem como 
os mapas de acompanhamento do trabalho. Cada fase, o 
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Pós-Graduação em Gestão para a Sustentabilidade
Cada vez mais os critérios de sustentabilidade são utilizados 
para a avaliação dos negócios. Por isso, este curso propõe 
disciplinas que permitam aos participantes estabelecer uma 
gestão com bons resultados para a organização, alinhando 
a execução da estratégia às ações do ponto de vista econômico, 
social e ambiental, considerando os aspectos legais e as práticas 
de governança corporativa.
 
Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão Ambiental
A gestão ambiental tem sido cada vez mais utilizada pelas 
empresas para evitar impactos ambientais. Com disciplinas voltadas 
às tecnologias que minimizam esses efeitos e às modernas tendências
para promover o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
o curso apresenta um programa atual e abrangente para o meio empresarial.
 
Extensão em Sistemas de Gestão Integrados
Este curso foi desenvolvido para atender a uma demanda de mercado que exige 
das organizações uma postura voltada para a sustentabilidade pela integração 
dos sistemas de gestão orientados para qualidade, meio ambiente, saúde e segurança 
do trabalho e responsabilidade social. Tomando como base padrões normativos 
como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 e NBR 16001, o curso apresenta 
um programa atual e abrangente voltado ao ambiente empresarial.
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Critérios de Avaliação do Programa 5S (segundo Haroldo Ribeiro)
Item Padrão exigido

SEIRI

1.1. Utilização dos recursos existentes nos 
locais abertos

Todos os recursos existentes nos pisos, mesas e outros locais abertos são compar-
tilhados e usados adequadamente (não há excesso, improvisações, recursos des-
necessários, recursos inadequados ou usados inadequadamente, falta ou desperdí-
cio). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as características 
do ambiente.

1.2. Utilização dos recursos existentes nos 
locais fechados

Todos os recursos existentes nos armários, arquivos, gavetas e outros comparti-
mentos fechados são compartilhados e usados adequadamente (não há excesso, 
improvisações, recursos desnecessários, recursos inadequados ou usados inade-
quadamente ou falta). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para 
as características do ambiente.

1.3. Estado de conservação de instalações e 
recursos

Todas as instalações e recursos estão em bom estado de conservação. Pode existir 
uma ou outra irregularidade insignificante para as características do ambiente.

1.4. Controle dos problemas de conservação
Há justificativa formal para todos os problemas de conservação, levando-se em considera-
ção as características do ambiente. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante 
para as características do ambiente.

SEITON

2.1. Identificações e Sinalizações
Em todos os locais há identificações e sinalizações que facilitam a localização e evitam 
perda de tempo e riscos. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para 
as características do ambiente.

2.2. Definição e Adequação de locais para a 
guarda de recursos (não inclui layout)

Há locais definidos e adequados para todos os recursos utilizados (formato, dimen-
sões, tipo de material, etc.). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante 
para as características do ambiente.

2.3. Ordem dos recursos (não inclui layout)

Todos os recursos estão classificados e organizados (não há recursos úteis fora 
dos locais de guarda, mistura, dificuldade de localização visual e física ou risco). 
Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as características do 
ambiente.

2.4. Layout 
A disposição de todos os recursos produtivos e de apoio está adequada, facilita a 
circulação e o acesso, evitando riscos, desgaste e desperdício de tempo. Pode exis-
tir uma ou outra irregularidade insignificante para as características do ambiente.

SEISO

3.1. Nível de limpeza (sujeira provocada 
por falha das pessoas)

Não há sujeira provocada pelas pessoas nem por falta de cumprimento da siste-
mática de limpeza. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as 
características do ambiente.

3.2. Nível de limpeza (sujeira provocada 
pelo processo ou por ações da natureza)

A fonte de sujeira (máquinas, equipamentos, manuseio de produtos) ou sujeira 
acumulada ao longo do tempo não gera riscos de acidentes e a extinção de sua(s) 
fonte(s) foi considerada inviável técnica e financeiramente pelos órgãos compe-
tentes da empresa. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as 
características do ambiente.

3.3. Sistemática de limpeza
Há uma freqüência definida e adequada para a limpeza de todo o tipo de sujeira 
(gerada por processos, manuseio de produtos, intempéries, animais, árvores, trans-
portes, etc.). A sistemática inclui todos os locais de difícil acesso.

3.4. Coletores de resíduos sólidos

Todos os coletores de resíduos sólidos são adequados e usados adequadamente 
(quantidade, localização, conservação, higiene, tipo e tamanho, freqüência de reti-
rada, identificação, sinalização, prática da coleta seletiva, etc.). Pode existir uma ou 
outra irregularidade insignificante para as características do ambiente.

SEIKETSU

4.1. Padronizações
Todas as identificações e sinalizações obedecem aos padrões da empresa ou estão 
uniformes. Foram consensados todos os padrões dos 3 primeiros “S”. Pode existir 
uma ou outra irregularidade insignificante para as características do ambiente.
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4.2. Higiene e Saúde
Não há nenhum problema que afeta a saúde ou de higiene pessoal no local de 
trabalho. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caracterís-
ticas do ambiente.

4.3. Rotinas e Sistemática para manutenção 
do 5S

Há uma sistemática eficiente para a melhoria contínua do 5S (auto-avaliações men-
sais, planos de ação, divisão de responsabilidade, estabelecimento e divulgação de 
regras, reuniões quinzenais, divulgação de resultados e planos, registro de suges-
tões, etc.). Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as caracte-
rísticas do ambiente.

4.4. Estruturação dos arquivos eletrônicos 
(quando houver)

Há uma estruturação definida para a utilização e guarda de todos os documentos 
eletrônicos. Há uma freqüência definida e adequada para a limpeza de todos os 
arquivos obsoletos. Pode existir uma ou outra irregularidade insignificante para as 
características do ambiente.

SHITSUKE

5.1. Autodisciplina na prática do 5S
Mais de 90% das pessoas praticam os 3S no dia-a-dia, independente de monitoramento e 
cobrança e o 5S. Não há problema comportamental de 3S na auditoria ou auto-avaliações e 
o 5S nenhuma outra área é prejudicada pelo comportamento das pessoas auditadas

5.2. Autodisciplina no cumprimento de nor-
mas e procedimentos de trabalho

Acima de 95% das pessoas cumprem normas e procedimentos de trabalho, sem 
necessidade de monitoramento ou cobrança. Nenhuma área é prejudicada pelo 
comportamento das pessoas auditadas

5.3. Autodisciplina no cumprimento de Roti-
nas de 5S e Regras de convivência (só aplicável 
6 meses após a implementação do item 4.3)

Acima de 95% das pessoas cumprem as regras de convivência, sem necessidade 
de monitoramento ou cobrança e a área cumpre com rigor todas as Sistemáticas e 
Rotinas do 5S

5.4. Autodisciplina na manutenção da estru-
tura de arquivos eletrônicos (só aplicável 6 
meses após a implementação do item 4.4)

Todos os documentos eletrônicos são utilizados e estão guardados de acordo com 
a estruturação definida. São feitas limpezas de arquivos obsoletos de acordo com a 
freqüência definida.
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pessoal envolvido deve se reunir para definir as atividades, 
esclarecer as dúvidas, citar exemplos, etc. A interação da 
equipe com o pessoal envolvido é importante, para que 
não fiquem dúvidas a respeito do programa e para que 
tudo corra bem na fase seguinte.

• Acompanhamento - A equipe organizadora planeja 
e se organiza para fazer visitas nas áreas de implantação 
com pelo menos um membro da equipe organizadora 
supervisionando a visita. Nas visitas, os quesitos necessários 
para a implantação do programa devem ser acordados, 
conforme a orientação do colaborador. Os pontos positivos, 
como os negativos devem ser apontados, pois o pessoal deve 
ser motivado a seguir as orientações. O ideal é que a equipe 
faça um mapa de acompanhamento mensal para verificar 
os benefícios, os resultados e as mudanças. É essencial que 
todos sigam o programa, desde os gerentes e diretores aos 
técnicos de apoio.

Importante dizer que implantar o programa não é apenas 
traduzir os termos e estudar sua teoria e seus conceitos. 
Sua essência é mudar as atitudes, o pensamento e o 
comportamento do pessoal.

TCM/SP
Uma das implementações bastante conhecidas e 

inovadoras do 5 S foi feita no Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo (TCM/SP) que se iniciou em março 
de 1996, após trabalho de reconhecimento da cultura 
institucional, promovido pelo Escritório do Controle da 
Qualidade Total (ETQC) com o apoio técnico da Fundação 
Christiano Ottoni (FCO). A partir daí, elaborou-se um 
Plano de Ação, com flexibilidade tal que permitisse 
viabilizar e facilitar a execução, o acompanhamento e o 
controle da implantação.

Promoveu-se treinamento para 140 facilitadores do TCM/
SP, os quais multiplicaram de imediato o conhecimento 
adquirido para os demais colaboradores do TCM/SP. Foi 
constituída a estrutura organizacional do Programa, pela 
definição do Coordenador Técnico e dos Facilitadores 
Setoriais, por Circular Interna, contendo as respectivas 
atribuições, encaminhada a todas as unidades para a ciência 
dos colaboradores.

Subsequentemente a esta ação, reuniões periódicas foram 
realizadas com os facilitadores setoriais de cada Unidade 
Gerencial Básica (UGB) participante do processo, para 
acompanhamento formal das etapas que estavam sendo 
desencadeadas e também para orientação, explicação de 
conceitos, solução de dúvidas e distribuição de tarefas para a 
implementação do Programa.

O comprometimento da Alta Administração, por meio 
de visitas às UGB’s pela Presidência, ocasião em que bilhetes 
de estímulo e reconhecimento eram fixados em 85 painéis 
de comunicação, foi uma das estratégias adotadas para a 
mobilização e o envolvimento dos colaboradores. O registro 

fotográfico do ambiente físico, anterior e posterior ao 
desenvolvimento dos sensos em todas as UGB’s do TCM/SP, 
também colaborou para que fossem observadas e comprovadas 
as mudanças ambientais. Inúmeras fotos foram expostas na área 
interna e externa do Tribunal.

O Programa 5 S, para a família dos colaboradores, foi 
planejado e executado. Nos finais de semana, durante 
dois meses, foram promovidas aulas sobre o 5 S para 
aplicação em casa. A programação constou, ao seu 
final, de uma confraternização com grupos artísticos, 
encerrada com almoço.

Para a aferição dos resultados foi elaborada uma planilha 
denominada Instrumento de Avaliação, com a seleção de itens 
que permitissem avaliar objetivamente a implantação de cada 
um dos sensos. Um Sistema de Reconhecimento e Premiação 
ao esforço e dedicação demonstrados pelos colaboradores 
foi institucionalizado, com publicação no Diário Oficial do 
Município, de Resolução e Portaria, instrumentos integrantes 
deste Sistema.

Para a Avaliação Geral, foi constituída uma 
Comissão de Avaliadores, composta por integrantes de 
unidades distintas, que realizaram simulações em UGBs 
previamente selecionadas, para teste-piloto. Toda a área 
física do TCM/SP foi percorrida para fins da avaliação. 
As UGB’s que atingiram pontuação mínima de 70 pontos 
nesta avaliação eram agraciadas com Diploma Bronze, 
Prata e Ouro, conforme classificação. Aquelas agraciadas 
com Diploma Ouro também receberam bottons com o 
timbre do Programa 5 S. À UGB vencedora do ano, entre 
os agraciados com o Diploma Ouro, a Assessoria Técnica 
de Engenharia, coube uma viagem e visitação técnica à 
empresa em estágio avançado do Programa 5 S.

Três resultados merecem destaque com a implantação do 
programa:

• Na Seção de Transportes observou-se um verdadeiro 
processo de mudança de comportamento, gerando economia de 
recursos bastante expressiva:

- os novos cuidados com a conservação e manutenção 
favoreceram a recuperação dos veículos, tornando desnecessária 
novas aquisições;

- economia de combustível, como resultado até de 
campeonato entre os Motoristas;

- redução de custo de tempo, pelo estabelecimento de novas 
rotas de percurso;

• redução de gastos de limpeza, afora a melhoria do 
ambiente, também em termos de higiene e limpeza da Garagem 
e Oficinas.

• O Prédio Anexo, Conselheiro Francisco Martin Gimenez, 
construído à época, com área de 1.550 m², foi mobiliado com o 
descarte efetuado no edifício sede.

• Embora ampliada a área, com o desenvolvimento do 
Senso de Limpeza, tornou-se desnecessária a contratação de 
mais funcionários para a execução desses serviços.

Text Box
Fonte: Banas Qualidade, São Paulo, ano 18, n. 219, p. 66-74, ago. 2010.




