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RESUMO 

 

  Esse trabalho buscou, através de estudo descritivo, abordar as dificuldades e 

barreiras encontradas durante o processo de implantação do programa 5s.  

 

Procurou-se entender e comparar o referencial teórico com a realidade prática 

da implantação do programa. Para isso, elaborou-se duas pesquisas de campo, uma 

quantitativa e outra qualitativa, abrangendo os principais aspectos da estrutura de 

implementação do programa.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Administração; qualidade; programa 5s. 
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ABSTRACT 

 

 

This work researched the difficulties and obstacles found during the process of 

implantation of the 5s  program, through a descriptive study to understand and compare the 

theoretical referencial with the practical reality of the implantation of the program.  

 

It was accomplished through a quantitative and qualitative field researches, 

enclosing the main aspects of the implementation structure of the program. 

 

 

KEY-WORDS: Administration; quality; program 5s. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata do 5s ou programa 5s como também é conhecido, técnica 

Japonesa adotada por várias organizações, lançada no Brasil no começo da década de 90. 

Quando bem implantado, o sistema promove vários benefícios tanto para organização, quanto 

aos seus colaboradores, que passam a desfrutar de um ambiente de trabalho mais agradável e, 

consequentemente, mais produtivo. 

São cinco conceitos simples que, ao serem praticados, são capazes de 

modificar o humor dos colaboradores da empresa e a maneira das atividades rotineiras serem 

conduzidas e administradas. 

Seus pontos chaves são os aspectos de utilização, ordenação, limpeza, saúde e 

autodisciplina, formando um ciclo permanente. 

Este trabalho tem como objetivo, identificar a correlação entre a 

implementação do 5s no âmbito teórico e na vivência prática, de empresas sediadas na região 

metropolitana de São Paulo, em especial o ABC. 

O tema foi escolhido em função de que essa foi uma técnica utilizada com 

êxito por muitas organizações no Brasil e, colabora positivamente para o ambiente da 

qualidade. Desde a década de 60, quando o programa surgiu no Japão, empresas de grande, 

médio ou pequeno porte utilizam tal ferramenta com sucesso, o que alavanca e promove sua 

implantação por novas organizações em vários países. 

Neste estudo serão abordadas as principais etapas do processo de implantação, 

mostrando a necessidade da mudança cultural, bem como as possíveis dificuldades e barreiras 

enfrentadas. 

Para um correto entendimento do conteúdo desse estudo, faz-se necessário 

expor a semântica utilizada para barreiras e dificuldades. De acordo com Houaiss (2001, 

p.407) barreira é “qualquer coisa que impeça a passagem de algo”, ou seja, no contexto do 

trabalho, barreira é algo que impeça o progresso da implantação do programa 5s em 

determinada empresa, com difícil transposição. 

Dificuldade, no mesmo contexto, é algo que atrapalhe o bom funcionamento do 

processo de implantação, porém não demonstra muita resistência à superação. Conforme 

Houaiss (2001, p.1038) dificuldade é “aquilo que é difícil ou torna uma coisa difícil, custosa, 

penosa, árdua.” 

Na atual conjuntura, onde as organizações, por pura sobrevivência 

mercadológica necessitam ser competitivas, fatores como qualidade e bom clima 
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organizacional são primordiais para a obtenção de suas metas. Nesse sentido, destaca-se o 5s 

como sendo um programa de grande contribuição para o sucesso organizacional. 

No decorrer do trabalho, percebe-se que, o programa 5s é uma proposta de 

reeducação de práticas e valores que freqüentemente são esquecidos, porém já são conhecidos 

de todos. 
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1.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo geral do presente estudo foi, levantar e diagnosticar as dificuldades 

e barreiras encontradas na implantação do programa em empresas sediadas no ABC Paulista. 

 

1.2 Objetivos Específicos 
 

Para atender ao objetivo geral, o presente estudo abordou os seguintes 

objetivos específicos, do programa 5s: 
 

 Etapas de implantação do programa; 

 Pesquisa exploratória em empresas de diferentes portes em São Paulo 

Capital e ABC Paulista. 

 Pesquisa aplicada com caracter qualitativo em 3 (três) empresas de grande 

porte da região de estudo. 

 Comparação do referencial teórico com o resultado obtido das pesquisas. 

 

1.3 Problema 
 

O problema levantado foi o seguinte: Existem dificuldades e Barreiras na 

implantação do programa 5s ? 

Devido aos diversos aspectos que envolvem o programa, levantou-se possíveis 

dificuldade e barreiras que os gestores podem enfrentar durante o processo de implantação. 

 

1.4 Metodologia 
 

Este estudo, além do caráter exploratório e bibliográfico, também procurou 

descrever qualitativamente o objeto em análise. Assim, conforme Oliveira (2002, p.119) “a 

pesquisa bibliográfica tem por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição 

científica que se realizam sobre determinado assunto ou fenômeno”. 

Após explorar inicialmente os diversos autores que já escreveram sobre o tema 

e, ainda, realizar pesquisa quantitativa junto a empresas da região selecionada, a fim de 

delimitar a amostra, a análise caracterizou o estudo descritivo, uma vez que “O 

desenvolvimento de um nível de análise em que se permite identificar diferentes formas de 

fenômeno, sua ordenação e classificação derivam de um estudo descritivo”, conforme 

Oliveira (2002, p.114). 
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Após definição do “corpus1”, foi realizada uma nova pesquisa com abordagem 

qualitativa, com a intenção de descobrir quais as dificuldades e barreiras encontradas no 

processo de implantação do programa. Vale ressaltar que, tanto na pesquisa quantitativa 

quanto na qualitativa, foram abordados os gestores dos respectivos setores de Qualidade, uma 

vez que estes são os profissionais responsáveis pela implantação e manutenção dos programas 

a serem desenvolvidos, incluindo-se aqui, o objeto de estudo: o programa 5s. 

 

1.5 Justificativa 
 

O tema escolhido, refere-se a uma ferramenta da qualidade que é fundamental 

para a manutenção dos demais projetos e programas de qualidades nas organizações. Oriundo 

do Japão, atualmente o programa é aplicado e utilizado por organizações bem conceituadas 

mercadologicamente, em todo o mundo. 

Entende-se que tal ferramenta proporciona benefícios não somente à 

organização, mas também às pessoas envolvidas neste programa, pois há aumento de 

produtividade, melhoria na qualidade final do produto e diminuição de acidentes de trabalho, 

dentre outros benefícios que estão abordados no decorrer deste trabalho. 

Para os colaboradores envolvidos, este conceito melhora a qualidade de vida, 

não somente em seu trabalho, mas também em sua vida pessoal,  pois, a mudança de cultura 

empregada no programa, agrega valores positivos para o ser Humano.   

Após a obtenção dos resultados, a análise descritiva complementou o presente 

estudo, comparando a teoria com a prática, conforme será observado nos capítulos que 

compõem este trabalho. 

Assim, no primeiro capítulo “Qualidade” uma revisão bibliográfica traz os 

conceitos necessários sobre qualidade, para que o programa seja apresentado no segundo 

capítulo “5s”. 

A terceira parte, intitulada “teoria e prática: análise das pesquisas” apresenta os 

resultados da pesquisa fazendo a comparação entre teoria e prática, o que leva às 

considerações expostas na quarta parte, denominada “Considerações Finais”. 

As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) foram 

norteadoras para a confecção do presente trabalho que, após as considerações finais apresenta 

referências bibliográficas, apêndices e anexos.     

                                                
1  Corpus – amostra a partir de um universo a qual será analisado. 
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2 EVOLUÇÃO INDUSTRIAL E QUALIDADE 

 
2.1 - Evolução Industrial 
 

O trabalho refere-se à qualidade aplicada e voltada às organizações, pois 

atualmente o termo “qualidade” é empregado em diversos assuntos, tais como qualidade de 

vida, de trabalho, de estudo dentre outros. 

Deve-se levar em consideração que, o trabalho (como forma de sobrevivência) 

existe há tanto tempo quanto os seres vivos, na realidade, todos os animais precisam trabalhar 

para viver, afirma Drucker (2002, 23 p.). 

Segundo Faria (1997, p. XVIII) “desde os primórdios dos tempos, os seres 

humanos se agruparam e a cada membro do grupo foi atribuída uma tarefa para manutenção 

do grupo e de sua espécie”. 

Percebe-se que os seres humanos sempre viveram em grupos. Diante disto 

pode-se dizer que foram surgindo as organizações e, com as descobertas no antigo Egito, 

reforçam-se e atestam-se a importância dada às organizações e, consequentemente  à 

administração burocrática descritas nos papiros, conforme comentário de Faria (1997, p. 1). 

Portanto, o mundo em que vivemos passou e passará por uma série de 

transformações, o que também ocorre com as organizações. No início, os primeiros artesãos 

que produziam em pequenas quantidades a partir de encomendas da nobreza, podem ser 

considerados como os primeiros industriais da história. Mas, a primeira grande alteração no 

sistema organizacional da sociedade se deu com a revolução industrial, que começou a nascer 

na Europa durante o século XVIII, na qual foi desenvolvida a tecnologia, que segundo 

Drucker (2002, p. 20) “a própria palavra é um manifesto, no sentido combina techne, ou seja, 

o mistério de uma arte, com “logia”, o conhecimento intencional, organizado, sistemático”. 

Nesse período de implantação das indústrias, ocorre o surgimento das escolas 

de administração. Para Amaru (2000, p. 53) “a administração começou a nascer como corpo 

independente de conhecimento na Europa do século XVIII, durante a revolução industrial”. 

Nesta época as primeiras fábricas modernas começaram a colocar em prática diversos 

conceitos de administração, que se tornariam universais nos séculos seguintes, conforme 

comentado por Amaru (2000, p 53-55) “a partir do século XX, a organização eficiente do 

trabalho nas empresas tornou-se base do desenvolvimento da teoria e prática da 

administração”. 



 6

Os estudiosos e cientistas participaram deste processo e contribuíram para os 

diversos modelos de administração aplicados nas indústrias da época. Vale lembrar que neste 

período o enfoque era a produção conforme pode-se verificar na tabela 1. 

 

Tabela 1.2 : Contribuição dos autores para a escola de Administração.  

Fonte : Componentes do grupo de trabalho monográfico. 

 

Na evolução das organizações, destaca-se o enfoque comportamental. Amaru 

(2000, p. 65) afirma “sempre foi evidente que a administração não iria muito longe se as 

pessoas fossem consideradas em sua totalidade, e não apenas como peças humanas, como 

parte integrante do processo de administrar organizações”. 

Nota-se a transformação das organizações, pois a escola das relações humanas 

surge, evidenciando o trabalhador, pontos importantes levantados nas experiências de 

Hawthorne, Gestalt e Bertalanffy e a teoria geral dos sistemas.3 

A evolução das organizações, desde os primeiros artesãos até o início do século 

XX levou as organizações a diversas transformações, como citado anteriormente, atingindo o 

foco da qualidade, assunto a ser abordado a seguir. 

                                                
2 Tabela confeccionada a partir dos conceitos de Amaru (2000, p.65)  
3 Experiência de Hawthorne foi realizada na fábrica da Western Electric, a fim de descobrir a influência no 
desempenho do trabalhador com a mudança de iluminação. Gestalt é considerada a teoria da forma, desenvolvida 
por psicólogos alemães, com base na idéia que a natureza de cada elemento é definida pela estrutura e pela 
finalidade do conjunto a que pertence. Bertalanffy, é a teoria dos sistemas, desenvolvida por Ludwing von 
Bertalanffy, na qual destaca que a tecnologia e a sociedade tornaram-se tão complexas que é necessário estudá-
las em sua totalidade e não em elementos isolados, mas suas inter-relações. 

Autor Foco Contribuição

Frederick Taylor Adm. Científica

Aplicação de métodos de pesquisa e 
contribuição para identificar a melhor 

maneira de trabalhar e, maior qualificação 
do trabalhador.

Henry Ford Linha de Montagem Especialização do trabalhador.

Henry Fayol Processo de Adm. Administração é o processo de planejar, 
organizar, comandar, coordenar e controlar.

Max Weber Teoria da Burocracia Autoridade burocrática é a base da 
organização moderna.
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2.2 Qualidade 
 

Dando continuidade à evolução da administração nas organizações, um fator 

que garantiu e garante o sucesso, além do desenvolvimento industrial e organizacional no 

mundo é o fator Qualidade. Segundo Hudiburg (apud GOMES, 1995, p.22) “Qualidade é 

atender às necessidades, expectativas e desejos do cliente. Em outras palavras, a satisfação do 

cliente e Qualidade são tão intimamente ligadas que chegam a ser a mesma coisa.” 

Aidar (1994, p. 11) descreveu “a crescente competitividade, nos mais diversos 

setores da economia, tem feito com que o novo consumidor se torne cada vez mais consciente 

e exigente em relação à qualidade dos produtos e serviços que lhe são entregues”. 

Assim, muitas empresas têm buscado sistemas de implantação de programas de 

qualidade. Pode-se dizer que o desenvolvimento da qualidade está dividido em quatros etapas: 

A Inspeção; o Controle Estatístico da Qualidade; a Garantia de Qualidade e a Gestão 

Estratégica da Qualidade, conforme abordagem de Aidar (1994, p. 15). 

No século XX surgiu o Sistema Norte-Americano de produção, para tentar 

sanar as pressões quanto à redução dos custos, consistindo na utilização de maquinário para 

produzir, seguindo uma seqüência pré-estabelecida de operações e, com emergência da 

racionalidade do trabalho, dando início aos estudos de Frederick Taylor4. 

Nesse ponto os procedimentos de inspeção formal passaram a ser necessários e 

legítimos. A partir dessa época, começava-se a procurar as falhas para solucionar um 

problema específico. 

O ano de 1931 foi um marco para a história da qualidade mundial. Shewart5 

apresentou sua obra relatando a experiência realizada na Bell Telephones, trazendo à tona a 

importância do controle e qualidade das atividades de produção. 

Evoluindo na linha do tempo, chega-se à década de 50 do século XX, na qual 

iniciou-se o questionamento do custo da não qualidade nas organizações, pois até então, a 

premissa de que os defeitos tinham um custo, era o único enfoque priorizado. 

Em 1950, o Departamento de Defesa do EUA criou um grupo "Ad hoc"6 de 

Confiabilidade de Equipamentos Eletrônicos e em 1957, através dos relatórios emitidos pelo 

grupo, diversos aspectos sobre o tema foram publicados. Estas publicações levaram ao 

                                                
4 Frederick Taylor é visto como o precursor da Administração Científica. Taylor via necessidade de aplicar 
métodos científicos à administração para assegurar seus objetivos de máxima produção a mínimo custo.  
5 Shewart foi o primeiro pesquisador a utilizar controle estatístico para monitorar e controlar processos. 
6 “Ad Hoc” em latim significa literalmente “para isso”. Usa-se como adjetivo quando se quer indicar que algo 
está relacionado a uma finalidade, caso ou situação específica, no caso, um grupo de especialistas na área para 
atestar qualidade dos equipamentos. 
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estabelecimento de inúmeras especificações militares que determinaram os requisitos de um 

programa formal de contabilidade e padrão de qualidade dos equipamentos.  

Surgiu nesse período também o Conceito de Zero Defeito, no qual a 

mobilização dos empregados em atingir o índice “zero defeito” foi um sucesso absoluto, 

passando então a fazer parte dos programas de qualidade. 

O tema qualidade, atualmente, abrange uma infinidade de caminhos e linhas de 

raciocínio, sempre variando sua finalidade. 

Pode-se notar que todas definições até aqui apresentadas baseiam-se no fato 

que, um serviço ou produto de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma 

confiável, acessível, segura e no tempo certo às necessidades do cliente. 

Assim, Qualidade é uma somatória de fatores que faz o consumidor preferir 

determinado produto ou serviço, conforme afirma Campos (1992, p.2) “O verdadeiro critério 

da boa qualidade é a preferência do consumidor. É isto que garantirá a sobrevivência de sua 

empresa: a preferência do consumidor pelo seu produto em relação ao seu concorrente, hoje e 

no futuro.” Quando se fala de programas de qualidade, aborda-se diversas escolas e métodos. 

A seguir, serão apresentados alguns dos principais programas utilizadas atualmente nas 

organizações em todo o mundo. É importante ressaltar que, se trata apenas de uma descrição 

dos principais programas existentes.  

 

2.2.1 -TQC – (Total Quality Control) e TQM (Total Quality Management) 

 

O conceito de TQC  (Total Quality Control) – Controle de Qualidade Total é 

um dos sistemas mais utilizados atualmente dentro das organizações que buscam qualidade. 

Este sistema surgiu a partir de idéias americanas na Segunda Guerra Mundial, 

porém foi aperfeiçoado posteriormente no Japão. Nota-se que o Japão, após a segunda Guerra 

buscou técnicas para maximizar a produção, visando a exportação, pois era uma das poucas 

saídas para a reconstrução do país, com parques industriais completamente destruídos pela 

guerra. 

Atualmente no Japão utiliza-se também, a nomenclatura CWQC (“Company 

Wide Quality Control”) com o intuito de diferenciar-se do sistema TQC utilizado pelo Dr. 

Armand Feigenbaum7 nos Estados Unidos. No Brasil, o sistema consagrado de TQC é o 

                                                
7 Armand Feigenbaum é reconhecido como um dos gurus do conceito da Qualidade Total, por disseminar pelo 
mundo a importância de ferramentas de gestão pela qualidade desde meados da década de 50. 
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mesmo utilizado no Japão, onde todos os empregados e setores da organização trabalham no 

estudo e condução dos controles de qualidade, conforme afirma Campos (1992, p.13). 

O Conceito de Qualidade Total pode ser considerado como uma junção entre 

Controle Total e Qualidade Total. 

 Campos, (1992, p.15.) afirma que “Controle Total é o controle exercido por 

todas as pessoas da empresa, de forma harmônica (sistêmica) e metódica.” e “Qualidade Total 

é o verdadeiro objetivo de qualquer organização humana: satisfação das necessidades de todas 

as pessoas.”. 

Dessa forma, pode-se afirmar que, TQC é o exercício de controle feito por 

todas as pessoas com o intuito de buscar a satisfação das necessidades de todas a pessoas.  

Já o TQM é considerado uma evolução do TQC, onde a perspectiva do 

consumidor é um fator essencial para a qualidade. Segundo Slack, (1993, p.69.) “Uma 

definição de qualidade que funciona segundo a perspectiva do consumidor não pode 

facilmente ser desprezada. Satisfazer o consumidor, o objetivo de todas os esforços da 

qualidade, especificações do produto, conformidade com as especificações.”  

 

Tabela 2 : Dimensão da Qualidade Total    

                     Fonte : Campos, (1992, p.12.) 

 

Além do TQC e TQM, diversas ferramentas, sistemas e programas de 

qualidade, podem ser aplicados. A seguir, serão apresentados alguns utilizados na atualidade: 

 

         DIMENSÃO DA QUALITADE TOTAL PESSOAS ATINGIDAS

QUALIDADE Produto / Serviço   
Rotina Cliente, Vizinho

CUSTO Custo
Preço

Cliente, Acionista, 
Empregado, Vizinho

Qualidade Total ENTREGA
Prazo Certo
Local Certo
Qtd. Certa

Cliente

MORAL Empregados Empregado

SEGURANÇA Empregados
Usuários

Cliente, Empregado, 
Vizinho
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2.2.2 - JUST-IN-TIME 

 

O Just-in-time, conhecido também como “JIT” em seu conceito básico 

significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários, 

dispensando os estoques (de matérias primas) sem que os clientes tenham de esperar, 

conforme informações colhidas de Slack (2002, p.482). 

 

2.2.3 - KANBAN 

 

O sistema Kanban foi projetado para ser usado dentro da filosofia do Just-in-

time, buscando movimentar e fornecer itens dentro da produção, apenas nas quantidades 

necessárias e no tempo certo, descrito por Tubino (2000, p.194). 

 

2.2.4 - KAIZEN 

 

Kaizen significa, contínuo melhoramento, envolvendo todos, inclusive gerentes 

e operários. A filosofia do Kaizen, afirma que o nosso modo de vida - seja no trabalho, na 

sociedade ou em casa - merece ser constantemente melhorado, segundo disponível no site: 

<http://geocities.yahoo.com.br/prcoliveira2000/kaizen.html>. Acesso em 04 de out. 2005. 

 

2.2.5 -CCQ (Círculo de Controle de Qualidade) 

 

O título CCQ é conhecido como círculo de qualidade,  é formado por grupos de 

pessoas, da mesma organização, com o objetivo de estudar um problema específico  e 

posteriormente apresentar uma solução. Slack (1996, p. 666) define círculo de qualidade 

como “geralmente são grupos voluntários, que trabalham em assuntos de melhoria e que vale 

a pena ser estudado”. 

 

2.2.6 - NORMAS DA SÉRIE  I.S.O 9000:2000 

 

Em 1946, foi fundada na Suíça, a ISO8 – International Organization for 

Standardization, com o objetivo de desenvolver normas técnicas para aplicação mundial.  

                                                
8 ISO do grego “ISO”, que possui o significado de “igual”. 
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Conforme Rodrigues (2004, p. 207) “ As normas da série ISO 9000 

representam o resultado do esforço de representantes de diversos países que buscam 

interpretar e dar forma ao conceito de Sistema de Gestão de Qualidade”.  

Em dezembro de 2000 criou-se a nova versão, com foco na satisfação do 

cliente. 

A série ISO 9000:2000 é composta por três normas: 

 

 ISO 9000:2000 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e 

Vocabulário 

 ISO 9001:2000 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos 

 ISO 9004:2000 – Sistema de Gestão da Qualidade – Diretrizes para 

Melhoria de Desempenho. 

 

Segundo Rodrigues (2004, p.208), “As normas da série NBR ISO 9000:2000 

indicam a necessidade de se considerar as expectativas não só do cliente, mas, também, de 

outras partes interessadas no negócio : os “stakeholders9”.  

Também não se pode deixar de citar referencias à norma ISO 14000, que teve 

sua criação diretamente relacionada à Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a RIO92. Essa norma visa apurar tecnicamente ações relacionadas ao meio 

ambiente, com seu sistema de Gestão Ambiental. 

 

2.2.7 - DIAGRAMA DE ISHIKAWA (espinha de peixe) 

 

Este diagrama, originalmente proposto por Kaoru Ishikawa10 na década de 60, 

já foi bastante utilizado em indústrias para a localização de causas de desvio de qualidade no 

produto e no processo de produção. Trata-se de uma ferramenta gráfica utilizada para explorar 

e representar opiniões a respeito de fontes de variações em qualidade de processo e, também 

pode ser utilizada para a análise de problemas organizacionais genéricos. Ele estabelece a 

relação entre o efeito e todas as causas de um processo. Ilustra-se tal diagrama logo mais, na 

figura 01. 

 

                                                
9A Sociedade, os clientes externos, os colaboradores, os fornecedores e os acionistas. 
10 O Dr. Ishikawa foi uma figura importante no Japão na defesa do Controle de Qualidade. 
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Figura 1. Diagrama de Causa-e-Efeito de Ishikawa   

Fonte: Rodrigues, M.V (2004, p115).  
 

  

2.2.8 - CICLO PDCA 

 
O Ciclo PDCA11 é um método para prática e controle de processos, conforme 

Campos (1992, p.29). 

Neste sentido, a análise e medição dos processos é relevante para a manutenção 

e melhoria, contemplando inclusive o planejamento, padronização e a documentação dos 

processos. 

Pode-se relatar o PDCA como: 

P (Plan = Planejar) -  Definir o objetivo, planejar o que será feito, estabelecer 

metas. 

D (Do = Executar) - Tomar iniciativa, educar, treinar, implementar, executar o 

planejado conforme as metas e métodos previamente estabelecidos. 

C (Check = Verificar) -  Verificar continuamente os resultados dos trabalhos 

para ver se a execução está saindo como planejado. 

A (Action = Agir)-  Fazer correções de rotas, se necessário, realizar ações 

corretivas ou de melhoria, caso constatada necessidade. 

                                                
11  O Ciclo PDCA foi desenvolvido na década de 30 pelo americano Shewhart, porém foi amplamente divulgado 
por Edwar Deming.  
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Figura 2.  Ciclo PDCA  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Rodrigues, M.V (2004, p67). 
 

2.2.9 - PROGRAMA SEIS SIGMA 

 

O Programa Seis Sigma começou a ser difundido por volta de 1987, logo após 

a Motorola e a General Eletric (GE) divulgaram os excelentes resultados obtidos com a sua 

implantação.  

O Programa Seis Sigma promove uma mudança cultural da empresa, que após 

sua implantação, modifica o posicionamento da organização diante seus problemas e a 

maneira de enfrentá-los e tratá-los. 

Dessa forma, a empresa fica completamente voltada para o cliente, atendendo 

suas necessidades e expectativas. Isso, torna-se meta para a empresa. 

Para isso ocorrer, a empresa precisa levantar informações sobre a satisfação do 

cliente, sobre os seus produtos/serviços, tendências de mercado e sobre seus concorrentes, 

para definir adequadamente suas metas. 

O programa também apresenta o conceito que, toda meta ou projeto deve trazer 

retornos financeiros para a empresa. Inclusive metas de Qualidade. Eliminar operações ou 
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processos que não agreguem valor ao produto e qualificação constante do colaborador 

também fazem parte do escopo do programa.  

Sigma é, basicamente, uma medição. Um desvio padrão sobre a média de 

qualquer processo ou procedimento. Quanto mais próximo do 6º nível de sigma se encontrar o 

processo, mais próximo da perfeição ele estará e, menor será o preço da não-qualidade.  

  Diante das informações passadas sobre os principais  programas de qualidade 

utilizados nas organizações, vale reforçar que, para uma empresa sobreviver no mercado 

competitivo, uma ferramenta muito útil é a elaboração de metas.  

As metas, quando atingidas ou superadas, contribuem para a ascensão da 

empresa no mercado.  

Segundo Aguiar (2002, p.18) “as metas para serem atingidas dependem de 

algo mais que simplesmente competência, é necessário se ter liderança, 

conhecimento técnico (específico e das ferramentas da qualidade) e 

Conhecimento Gerencial (sistemas, métodos e ferramentas)”. 

 

 Para exemplificar a afirmação acima, segue ilustração sobre fatores de 

competitividade, desenvolvida por Campos, sobre o tema. 

 

Figura 3. Fatores de Competitividade       
 
 
 
 
 
 
 
 
 C 
      Fonte: Campos, V.F ( 2001, p2). 

 

Após esta  breve descrição de alguns dos principais programas de Qualidade 

utilizados, será apresentado no capítulo seguinte, o Programa 5s, que visa a melhoria da 

qualidade através da prática de ações consideradas óbvias, sendo este, o objeto de estudo 

desta pesquisa, razão pela qual será explicado detalhadamente em capítulo específico, 

abordando a história do programa, o significado e aplicabilidade de cada Senso e a forma de 

implantação. 

 

Liderança 
 
 
 
 

Conhecimento     Conhecimento 
Gerencial           Técnico 

(sistemas, métodos e ferramentas)               (Ciência e tecnologia) 
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3 O PROGRAMA 5S  

 

3.1 - Panorama do programa 5s 
 

A origem do programa 5s remonta à década de 60 do século passado, no Japão, 

logo após a 2º Guerra Mundial, com o nome de HouseKeeping, técnicas usadas pelas donas de 

casas japonesas para cuidar das suas residências, segundo Ribeiro (2000, p.10). Vale lembrar 

que foi no mesmo período em que as empresas japonesas iniciaram o processo de implantação 

do processo de TQC - Controle da Qualidade Total, para reestruturar suas instalações.  

Percebeu-se que, por conta de um ambiente machista, o nome HouseKeeping 

não avançaria nas empresas, diante deste fato criaram-se os cinco pontos chaves.  

“Com a dificuldade inerente em qualquer tradução conceitual de palavras de 

origem oriental, diversos autores traduzem de forma diferente os conceitos do 5s”, comenta 

Ribeiro (2000, p. 10). 

Destaca-se a seguir, tabela desenvolvida pelo grupo, na qual constam algumas  

traduções e significados dos 5sensos para o inglês e  português.  

 

Tabela 3. Significados dos 5sensos em inglês e Português    

Fonte: Componentes do grupo de trabalho monográfico 
 

O 5s é um programa considerado simples. Inicialmente têm-se um bom 

resultado no ambiente profissional, porém, sua manutenção necessita de cuidados para não 

cair no esquecimento, pois trata-se de mudanças de hábitos e costumes dos colaboradores. 

Japonês Inglês Português
1º S Seiri Sorting Senso de Utilização

Arrumação
Organização

Seleção
2º S Seiton Systematyzing Senso de Ordenação

Sistematização
Classificação

3º S Seisou Sweeping Senso de Limpeza
Zelo

4º S Seiketsu Sanitizing Senso de Asseio
Higiene
Saúde

Integridade
5º S Shitsuke Self-disciplining Senso de Autodisciplina

Educação
Compromisso
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“Somente quando os empregados se sentirem orgulhosos por terem construído 

um local de trabalho digno e se dispuserem a melhorá-lo continuamente, ter-se-á 

compreendido a verdadeira essência do programa 5s”. (SILVA, 1994, p.17) 

Os resultados obtidos pelo programa estão ligados diretamente às condições 

inicias que a organização se encontra, ou seja, quanto mais “desorganizado” o local estiver, 

mais sensação de organização e melhoria será percebido. Porém,  é necessário deixar claro à 

alta direção da empresa que, os resultados imediatos obtidos pelo programa não são tão 

importantes quanto os resultados obtidos à médio e longo prazo. 

Os resultados obtidos a médio e longo prazo são frutos da melhoria na 

educação das pessoas e, se isso ocorrer, significa que o programa funcionou. 

Para obter-se o resultado esperado, é necessário a manutenção adequada do 

programa, tendo como risco a volta da hostilidade no ambiente, tal como antes da 

implantação.  

Com o programa funcionando perfeitamente a empresa sentirá também 

melhorias nos campos de :  

 

 Produtividade – Pessoas fazendo bem-feito e sabendo cada vez mais fazer 

bem-feito; 

 Melhoria na Qualidade de Vida – Ambientes mais harmônicos e saudáveis; 

 Melhoria na Prevenção de Acidentes – Locais arrumados e organizados, 

evitando acidentes e sofrimento das pessoas envolvidas; 

 Melhoria na Redução de Custos – Consciência coletiva mais aguçada; 

 Melhoria no Gasto de Energia – Com melhorias em equipamentos e 

materiais, gasta-se menos energia elétrica e humana para o desempenho das 

atividades; 

 Melhoria no Moral dos Colaboradores – Com melhor relacionamento 

interpessoal e desenvolvimento práticos de atitudes éticas e morais. 

 

“ Com empenho, confiança, determinação e fé, tornaremos nossas vidas muito 

mais felizes e saudáveis na medida em que praticamos cada vez mais e melhor as opções 

inerentes aos Sensos” (OLIVEIRA, 1997, contracapa). 

Como abordado no início deste capítulo, os sensos podem obter diversas 

nomenclaturas, dependendo do ambiente que fizer parte. Para esclarecer cada Senso do 
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programa, abaixo encontram-se as definições, explicações e vantagens de cada . Na figura 04, 

verifica-se o fluxo lógico do 5s. 

 

Figura 4. Fluxo do 5s 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Rodrigues, M.V (2004, p162). 

 

 

3.1.1 - O primeiro S, o Seiri  

 

Segundo Osada (1997, p. 15) o Seiri, “é a identificação dos itens necessários e 

desnecessários no local de trabalho. No âmbito comportamental refere-se à utilização plena do 

potencial humano”.  

O Seiri, ou seja, ter Senso de Utilização, é identificar materiais, equipamentos, 

ferramentas, utensílios, informações e dados necessários e desnecessários, descartando ou 

dando o devido destino àquilo considerado desnecessário ao exercício das atividades. 

Observe que "guardar" constitui instinto natural das pessoas. Portanto, o Senso 

de Utilização pressupõe que além de identificar os excessos e/ou desperdícios, estejamos 

também preocupados em identificar "o porquê do excesso" de modo que medidas preventivas 

possam ser adotadas para evitar que o acúmulo destes excessos voltem a ocorrer. Na 

terminologia da Qualidade, denominamos esta ação de "bloqueio das causas". 

Nesse primeiro item, nota-se uma forma de se organizar, retirando os objetos 

desnecessários, ou seja, tudo aquilo que não está nos ajudando a trabalhar e sim atrapalhando.  

Exemplificando, utilizando-se de um departamento comercial como referência, 

as propostas comerciais arquivadas em documentos (papéis) que já não têm mais significado 

SEISOU 

SEIRI 

SEITON 

SEIKETSU 

SHITSUKE 
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para a empresa. O vendedor utilizando-se do Seiri, o primeiro princípio, elimina tais 

documentos e os mantém em arquivo eletrônico, devidamente identificados e arquivados. 

 

Vantagens do Seiri  

 Reduz espaços, estoques, transportes e seguro;  

 Evita compras desnecessárias, materiais em duplicidade, produtos 

armazenados;  

 Aumenta retorno de capital, produtividade de máquinas e pessoas;  

 Traz senso de organização e economia, facilidades de operação, menor 

cansaço físico. 

 

Nota-se uma série de vantagens do primeiro Senso, onde demonstra que 

acumulam-se uma série de objetos desnecessários, num espaço precioso para outros objetos.  

 

3.1.2 - O segundo S, o Seiton  

 

O segundo S, o Seiton, é o passo seguinte ao Seiri, é a arrumação dos objetos.  

Segundo Osada, (1997, p.19) “consiste na determinação de local para guardar e 

localizar (material, equipamento ou informação). Refere-se, também à organização do 

pensamento, do tempo, das atividades e compromissos”.  

Ter Senso de Arrumação é definir locais apropriados e critérios para estocar, 

guardar ou dispor materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados de 

modo a facilitar o seu uso e manuseio, facilitar a procura, localização e guarda de qualquer 

item. Popularmente significa "cada coisa no seu devido lugar". 

Na definição dos locais apropriados, adota-se como critério a facilidade para 

estocagem, identificação, manuseio, reposição, retorno ao local de origem após uso, consumo 

dos itens mais velhos primeiro, dentre outros. 

Pode-se dizer que também é uma forma de padronização, referindo-se à uma 

disposição sistemática dos objetos e dados. 

 

Vantagens do Seiton 

 Diminui o tempo de busca de materiais para operação;  

 Reduz o controle de estoque e produção;  
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 Facilita o transporte interno e execução do trabalho no prazo;  

 Elimina compras de materiais desnecessários e danos em materiais no 

estoque;  

 Maximiza retorno de capital;  

 Racionaliza trabalho, com menor desgaste físico e mental;  

 Melhora o ambiente de trabalho. 

 

Considera-se o Seiton implantado, se os objetos que devem ficar nos locais de 

trabalho são os necessários, utilizando-se do mesmo exemplo, para o departamento comercial, 

devem ficar em sua mesa as propostas em andamento, ou seja, as propostas que efetivamente 

estão em negociação ou em fase de estudo pelos clientes. 

Ressalta-se também que este senso tem como principio a simplificação. 

Simplificar é procurar o máximo de resultados com o mínimo de esforços, economizar 

movimentos no desempenho profissional, economizar espaço na estocagem, economizar 

tempo na facilidade em dispor dos elementos necessários, próximo ao local onde se efetua o 

serviço. 

Este senso coloca a idéia de como deve-se organizar, ou seja, arrumar nossas 

coisas de uma forma ordenada e coesa, comenta Ribeiro (2000, p.35). 

 

3.1.3 - O terceiro S, o Seisou 

 

Este senso, o Seisou tem como objetivo eliminar a sujeira, inspecionando para 

descobrir e atacar as fontes de problemas. Segundo Osada (1997, p. 21) “a limpeza deve ser 

encarada como uma oportunidade de inspeção e de reconhecimento do ambiente e do 

equipamento”. 

Mantendo-se a mesma premissa, Silva (1996, p. 87) comenta que no sentido 

literal, significa deixar constantemente limpo o ambiente de trabalho, equipamentos, 

materiais. No sentido profundo, refere-se a hábitos e atitudes (moral e ética).  

Ter Senso de Limpeza é eliminar a sujeira ou objetos estranhos para manter 

limpo o ambiente (parede, armários, o teto, gaveta, estante, piso) bem como manter dados e 

informações atualizados para garantir a correta tomada de decisões. O mais importante neste 

conceito não é o ato de limpar mas o ato de "não sujar" . Isto significa que além de limpar é 
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preciso identificar a fonte de sujeira e as respectivas causas, de modo a podermos evitar que 

isto ocorra.  

 

Vantagens do Seisou 

 Aumento da produtividade das pessoas, evitando retrabalho;  

 Eliminação de perdas e danos de materiais e produtos;  

 Melhora da imagem da empresa (interna e externa);  

 Facilidade na venda de produtos. 

 

Verifica-se que todo o pessoal da empresa deve manter seu espaço limpo. 

Dessa forma, no final do expediente a equipe terá um dia mais produtivo e, 

consequentemente, com melhores resultados. 
 

3.1.4 - O quarto S, o Seiketsu  

 

O Seiketsu, consiste na verificação periódica do estado de implantação dos três 

sensos anteriores (arranjo físico e mental). Tem como objetivo trabalhar de forma preventiva 

para o estabelecimento das condições adequadas à garantia do bom nível de saúde e higiene 

das pessoas no trabalho e em casa. Segundo Silva, (1996, p.91) “o quarto conceito do 5s 

costuma ser traduzido como padronização, asseio, saúde”.  

Observa-se que na definição encontrada em um dicionário da língua nacional 

japonesa significa higiênico, limpo sem sujeira; tem personalidade, comportamento limpo e 

decidido. 

Ter Senso de Asseio/Saúde significa criar condições favoráveis à saúde física e 

mental, garantir ambiente não agressivo e livre de agentes poluentes, manter boas condições 

sanitárias nas áreas comuns (lavatórios, banheiros, cozinha, restaurante, etc.), zelar pela 

higiene pessoal e cuidar para que as informações e comunicados sejam claros, de fácil leitura 

e compreensão. 

Significa ainda ter comportamento ético, promover um ambiente saudável nas 

relações interpessoais, sejam sociais, familiares ou profissionais, cultivando um clima de 

respeito mútuo nas diversas relações. 

 

Vantagens do Seiketsu 

 Redução de gastos com doenças e acidentes; 
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 Crescimento de auto-estima;  

 Cuidados com a saúde;  

 Diminuição dos riscos de contaminação;  

 Reflexos positivos nos hábitos de higiene pessoal;  

 

Verifica-se neste quarto senso, o foco na higiene pessoal e os cuidados pessoais 

aumentando a produtividade de cada pessoa e também sua auto-estima. Nota-se que o 

indivíduo com uma auto-estima elevada mantém o ambiente de trabalho agradável e 

consequentemente sua qualidade de trabalho e de vida são melhorados. 

 
3.1.5 - O quinto S, o Shitsuke 

 

O Shitsuke consiste na internalização gradativa dos sensos pelas pessoas da 

organização, por meio de educação e treinamento, comenta Osada (1997, p. 35). Este senso 

bem desenvolvido promove a substituição de hábitos inadequados por adequados.  

Utilizando-se deste conceito, comenta-se que não existe outra forma de se 

alcançar o sucesso no 5s sem contar com a participação e o empenho das pessoas. Isso 

depende muito das pessoas entenderem que o 5s pode contribuir, e muito, para a melhoria do 

seu ambiente de trabalho e pessoal. 

Para Osada (1997, p. 35) “ter Shitsuke é antes de tudo, desenvolver as 

qualidades mais elevadas da alma humana; considerando-se que a soma das autodisciplinas de 

cada individuo é que outorga ao grupo social a capacidade de se transformar em civilização”.  

Ter Senso de Autodisciplina é desenvolver o hábito de observar e seguir 

normas, regras, procedimentos, atender especificações, sejam elas escritas ou informais. Este 

hábito é o resultado do exercício da força mental, moral e física. Poderia ainda ser traduzido 

como desenvolver o "querer de fato" , "ter vontade de", "se predispor a". 

Não se de uma obediência cega, submissa, "atitude de cordeiro" como pode 

parecer. É importante o desenvolvimento seja resultante do exercício da disciplina inteligente, 

que é a demonstração de respeito a si próprio e aos outros. 

 

3.2 - O processo de implantação do programa - Conceitos 
 

Para implantar o programa, é necessário uma série de procedimentos e ações 

imediatas e a médio/longo prazo, para evitar falhas no decorrer do processo. Para tanto, 
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apresenta-se a seguir a estrutura conceitual, que deve ser seguida para assegurar o sucesso da 

implantação.  

  Deve-se começar o processo de implantação pelo plano diretor, segundo Silva 

(1996, p.106) “se inicia o processo de implantação do programa 5s montando um plano 

diretor preliminar que é submetido a sucessivos aperfeiçoamentos”. 

  O plano diretor não pode chocar-se com a cultura local, ou melhor, deve 

permitir a mudança a partir da base pré-existente.  

Tal plano deve partir da realidade do local, tomando cuidado apenas para 

analisar profundamente cada processo e plano pré-existente, a fim de evitar restrições aos 

sucesso do programa. Nesse momento, deve-se também criar um grupo ou comitê de 

implantação do programa, formado por representantes das áreas da empresa, devidamente 

treinados e com estrutura física para elaboração de planos e ações. Esse comitê ou grupo de 

apoio, poderá também, ser montado com  os membros do comitê assessor de Qualidade. 

 

Seqüência usual de elaboração de um plano diretor : 

 

 Ter em mente os objetivos gerais e específicos esperados; 

 Possuir ou adquirir conhecimento específico sobre o assunto por meio de 

seminários, cursos, palestras, materiais didáticos diversos ou visitas a 

organizações modelos. 

 Relacionar as idéias possíveis sobre o tema, incluindo as sugestões dos 

envolvidos; 

 Analisar criticamente as idéias e eliminar aquelas que não sejam adequadas 

às circunstâncias; 

 Fazer uma separação nítida entre o plano diretor, genérico: o plano tático, 

mais detalhado, e o plano operacional, que são os próprios padrões 

operacionais prontamente executáveis. 

 

O comportamento da Alta-Direção também é fundamental para o sucesso da 

implantação do programa 5s, pois a decisão da utilização do programa deve partir dela. Cabe 

aqui citar uma afirmação de Silva (1996, p.42) que diz “ a qualidade de uma organização 

reflete a qualidade da alta administração”. 
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Algumas ações tornam-se necessárias por parte da Alta-Direção, como : 

 Documentos solicitando a participação dos empregados; 

 Aplicar o 5s no seu próprio escritório, servindo de exemplo aos demais; 

 Solicitar que os níveis de chefia apliquem 5s no seu dia-a-dia; 

 Regularizar a função do comitê ou grupo de implantação do 5s; 

 Empregar verbas necessárias para implantação e treinamento. 

 

Antes de iniciar as atividades de implantação, propriamente dita, deve-se 

registrar a situação atual, com fotos e vídeos, destacando pontos positivos e negativos 

existentes na fábrica ou escritório, para utilização na campanha de sensibilização. Tal registro 

também será muito útil no futuro, para demonstrar a evolução do processo nas áreas. 

Com o Plano Diretor formado, Comitê de implantação criado e Registros de 

início das atividades feitos, deve-se partir para o treinamento e educação do corpo de 

funcionários da organização.  

Segundo Silva (1996, p.46) “ No 5s existe a educação geral, visando a 

aumentar o conhecimento amplo para permitir a criatividade em ações futuras. Entretanto, no 

processo de implantação, educação, treinamento e ação caminham juntos.” 

Nesse sentido, pode-se organizar eventos periódicos com intuito de mobilizar o 

corpo de colaboradores da empresa e a liderança, como o Dia da Limpeza, Dia da Faxina, etc. 

Tais eventos devem ser estruturados e preparados para oferecer conteúdo e sincronia entre si.  

Após todas as etapas seguidas, o processo de implantação do 5s deve ser 

conduzido de forma ordenada e seqüencial, ou seja, um Senso de cada vez. Assim, a seguir, 

será apresentado a conceituação da implantação específica de cada Senso: 

 

1º Senso : Seiri  

Segundo Hiroyuki (1994, p. 87), “ Uma vez estabelecidos os níveis máximo e 

mínimo de estoque, é possível controlá-lo com mais precisão”. Dessa forma, pode-se afirmar 

que o primeiro passo para iniciar o Seiri é  o controle de estoque. 

Deve-se marcar e divulgar qual a quantidade ou volume ideal para estocagem 

de determinado produto, dessa forma, pode-se chegar no volume máximo e mínimo 

permitido, mantendo a organização do ambiente. Outro ponto importante é quanto a utilidade 

de determinados objetos. 
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Diante da análise de utilidade dos objetos, deve-se descartar os que não tiverem 

mais utilidades para a o setor, lembrando que descartar não significa jogar fora, descartar 

pode culminar no emprego de objetos em outras áreas que necessitem ou para instituições de 

caridade, em caracter donativo.  

Outro aspecto importante na implantação do Seiri é a identificação de objetos, 

equipamentos e dados, com o intuito de organizá-los e evitar o desperdício de tempo na busca. 

Para isso, torna-se necessária a identificação visual dos itens, com nome do 

equipamento ou objeto e organização de forma que facilite a busca quando necessário, sempre 

lembrando que se deve deixar mais perto o que tem uso freqüente e, um pouco mais distante o 

que tem baixa utilidade. 

No fluxograma apresentado na figura 5, tem-se a ilustração das medidas 

necessárias inicialmente para implantação do Seiri, onde a grande proposta é a classificação 

correta e eficaz de cada objeto ou item da empresa. 

Vale lembrar que, a identificação visual dos objetos deve seguir uma 

padronização, empregada em todas as áreas da empresa. 

 

Figura 5. Fluxograma de implantação do Seiri       

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, J.M (1994, p29). 

 

Logo após a implantação do Seiri, e com objetos devidamente separados e 

classificados, deve-se checar todos os procedimentos implementados e partir para o segundo 

Senso, o  Seiton.  

 

2º Senso : Seiton 

No Segundo Senso, deve-se buscar a ordenação, arrumação do ambiente, 

sempre tendo em mente, alocar os itens de forma sistemática, para ganhar melhorias no 

espaço físico. Com referência a implantação do Seiton, Silva (1996, p.32) afirma trata-se de 
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“Dispor os itens de forma sistemática (Layout12) e estabelecer um excelente sistema de 

comunicação visual para rápido acesso aos mesmos”. 

 

O responsável pela implantação deve começar verificando a existência de itens 

ociosos ou perigosos nas áreas, como por exemplo : 

 

 Tubulações/fios expostos; 

 Atualização de informações e padrões de trabalho;  

 Existência de placas e avisos de segurança; 

 Existência de material sucateado; 

 Correta guarda de objetos pessoais; 

 Existência de local correto para guarda e disponibilização de ferramentas e 

objetos de uso necessário; 

 Conservação interna de quadros, painéis e equipamentos de segurança; 

 Existência de objetos aguardando reparo (elétrico, hidráulico, maquinário, 

telefonia); 

 Ordenação cronológica dos documentos e pastas; 

 

Caso existam alguma irregularidade nos itens citados, deve-se buscar a 

imediata solução para sanar o problema, pois sua permanência gerará um bloqueio no início 

do próximo Senso. Partindo desse ponto, no caso de uma linha de produção fabril, têm-se que 

atentar à disponibilização das ferramentas para cada operário, evitando esforços 

desnecessários e, preferencialmente, descentralizando o quadro de ferramentas, criando 

conjuntos individuais juntos as máquinas e seguindo uma linha lógica de utilização, conforme 

exemplificado na figura 06. 

Também deve-se utilizar a técnica de ordenar por cor os objetos, facilitando 

sua identificação. Hiroyuki (1994, p. 97) “a idéia (do agrupamento por cor) é garantir que 

todos os itens do mesmo grupo tenham a mesma cor. Isso facilita muito a identificação 

imediata dos materiais.” Assim que todas as ações do Seiton esteja corretas e, em plena 

integração com as ações empregadas no Seiri, pode-se começar a implantação do Seisou. 

 

 

                                                
12 LAYOUT – Esboço de uma composição visual ou disposição física do espaço de trabalho. 
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Figura 6. Linha para as ferramentas   

    Fonte: Segundo Hiroyuki (1994, p. 107) 

 

3º Senso – Seisou 

Nessa fase da implantação do programa, deve-se buscar a limpeza como forma 

de processo, levantando fontes de sujeiras e atuando para eliminá-las. O Seisou é fundamental 

para trabalhar com qualidade, permitindo o serviço com alta-precisão (livre de sujeiras) e um 

local agradável.  

A criação de padrões e normas de limpeza tornam-se essenciais nesse 

momento. Através deles será possível o monitoramento das ações e tomadas de decisões. 

Dentro desses padrões, deve-se explicitar a necessidade de manter a higiene no final das 

jornadas de trabalho (máquinas e estação de trabalho), identificar locais adequados para 

resíduos de lixo, descarte correto dos lixos, manter limpo ferramentas de trabalho e uniformes 

(livre de graxa ou sujeira), padronizar áreas, manter a higiene permanente dos sanitários, 

conhecer e eliminar fontes de sujeiras, retirar e eliminar pregos, fitas e grampos nas paredes. 

As campanhas de conscientização, devem abordar a limpeza como algo diário. 

Segundo Hiroyuki (1994, p. 109), “ A limpeza matinal deve transformar-se em um hábito (5 

minutos de limpeza)”. 

Para alcançar essa realidade, deve-se criar procedimentos para limpeza e 

verificação de ambientes. Para tanto, segue como base a figura abaixo :  

                              

 É importante verificar e acompanhar sistematicamente cada etapa de implantação do 

Seisou. Para tornar o processo mais claro, explica-se abaixo, detalhadamente, cada etapa da 

figura 07. 
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 Etapa 01 – Praticamente tudo dentro de uma organização deve ser limpo, partindo 

da linha de produção com máquinas e equipamentos e chegando nos escritórios 

administrativos, com computadores e arquivos. 

 Etapa 02 – Deve-se definir claramente quem é responsável pela limpeza de cada 

espaço da organização, deixando tal informação clara para todos membros da 

empresa. Assim todos acompanhar e auxiliar o responsável do departamento. 

 Etapa 03 – Deve-se identificar a situação do lugar, sempre registrando fatos. 

Editar uma lista de problemas e estudar ações a serem tomadas em decorrência 

desses. 

 Etapa 04 – Editar uma lista de limpeza para cada área, máquina ou setor. 

 Etapa 05 – Começar a execução dos planos e ações traçados na etapa 04. 

 

Figura 7 : Pontos de Verificação 

Fonte : Hiroyuki (1994, p. 109) 

 

Após o cumprimento das etapas especificadas acima e a verificação dos 

resultados, deve-se partir para o próximo Senso.  

 

4º Senso – Seiketsu 

Nesse senso, o intuito é manter a funcionamento dos três Sensos anteriores 

(Seiri, Seiton e Seisou). Deve-se buscar padronização das cores para máquinas, mobiliários, 

equipamentos e imóveis. 

Através da padronização e manutenção dos demais Sensos, pode-se focar 

atenção nas áreas de risco de acidentes de trabalho. Com auxílio do Mapa de Risco13, deve-se 

                                                
13 Mapa de Risco, item estabelecido pela Portaria 5 do SSST - Secretaria de Segurança e Saúde do trabalhador -  
do Ministério do Trabalho. 
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buscar e sanar fatores de risco dentro da organização e buscar procedimentos para casos de 

emergências. Segue exemplo de mapa de risco em anexo. 

 

5º Senso – Shitsuke 

Finalmente chega-se ao Shitsuke, o último Senso do programa. Nesse 

momento, a busca deve focar a autodisciplina de todos membros da organização. A 

autodisciplina consiste em garantir que as tarefas serão realizadas de modo correto, dentro do 

padrão já estabelecido. 

O resultado da implantação dos demais Sensos, serão percebidos nesse 

instante, onde o ciclo estabelecido deve promover um ambiente de trabalho eficaz e 

agradável, com colaboradores agindo acertadamente sem a necessidade de pressão 

hierárquica. Isso mostrará a disseminação e o cultivo dos bons hábitos.  

“O Senso de Autodisciplina significa que os Sensos anteriores estão sendo bem 

praticados e que se alcançou elevados padrões éticos e morais, refletindo mudanças 

comportamentais positivas” afirma Oliveira (1997, p. 39). 

Durante o Shitsuke, deve-se criar programas para sanar dúvidas, buscando 

eliminação de pontos propensos a fraquejar durante o decorrer processo. Outro ponto 

importante é a conscientização da força de trabalho sobre a relevância do programa para a 

instituição, demostrando como o ambiente tornou-se mais agradável e como a manutenção 

tornou-se necessária, porém mais simples. 

Os programas devem conter linguagem simples e objetiva, buscando incentivar 

a adoção das idéias por todos. A utilização de figuras animadas em forma de quadrinhos e 

fotos possuem um papel importante no contexto das campanhas pois prendem a atenção das 

pessoas, auxiliando na fixação da idéia. Em anexo, encontram-se exemplos de materiais 

utilizados em campanhas de implantação do 5s.  

Com o funcionamento de todos processos citados nos 5sensos, deve-se 

procurar fórmulas e métodos para a manutenção do programa, para que o fator tempo não o 

deixe cair no esquecimento. Para isso, aconselha-se a formação de equipes de auditoria do 5s. 
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3.3 - Auditorias do Programa 5s. 
 

A equipe de auditores do 5s pode ser formada pelos membros do Comitê de 

Implantação ou por demais membros da empresa. O importante é que a equipe tenha pleno 

domínio dos processos produtivos da empresa e dos conceitos seguidos pelo programa 5s. 

A equipe deve receber constante treinamento por parte da empresa, visando 

manter o programa no patamar mais elevado de excelência, buscando sempre sanar problemas 

e melhorar processos e produtos. 

Os resultados das auditorias realizadas pela equipe, devem ser amplamente 

divulgados através de comunicados internos, para mensurar aos colaboradores o resultado do 

esforço de cada área. 

As auditorias devem seguir um cronograma anual que atenda todas áreas da 

empresa, de forma independente e imparcial. Os membros da equipe auditora devem elaborar 

roteiros para auditoria (anexo), onde todos os itens importantes de cada Senso sejam 

abordados e verificados, anotando pontos positivos e as não-conformidades14 com o 

programa. 

Os relatórios devem sempre receber assinatura do líder da área auditada e do 

líder do programa 5s. No final de cada auditoria, toda a equipe de auditores deve reunir-se 

juntamente com o líder direto da área para expor os fatos que deixaram a desejar, ressaltando 

que o processo de auditoria visa a qualidade constante do programa. 

As não-conformidades devem receber especial atenção, para que na próxima 

auditoria não volte ocorrer. Para tal, deve-se instalar imediatamente à verificação do 

problema, ações corretivas. 

É importante definir períodos de observação dos resultados de solução das não-

conformidades. Para sanar problemas, se necessário, pode-se utilizar o diagrama de causa e 

efeito do Prof. Ishikawa, já especificado no capítulo 01 “Introdução”. 

Conforme estipulado pelo item “Objetivo Geral” desse trabalho, no próximo 

capítulo encontra-se um diagnóstico feito através de pesquisas de campo, que buscaram 

informações sobre dificuldades e barreiras durante a implantação do programa em diversas 

organizações. 

 

 

 

                                                
14 Descumprimento de determinado requisito específico. 
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4 TEORIA E PRÁTICA : ANÁLISE DAS PESQUISAS 

 

Conforme os conceitos  abordados nos capítulos anteriores, percebe-se que o 

processo da qualidade é uma grande preocupação nas organizações envolvidas no mercado 

globalizado e competitivo de hoje. 

A partir dos conceitos vistos está parte do estudo  apresenta a relação existente 

entre Teoria e Prática, a partir de uma pesquisa implementada em duas fases. No primeiro 

momento, o caráter foi quantitativo, através de uma pesquisa de delimitação aplicada em 10 

(dez) empresas de diferentes portes da região, a fim de delimitar o corpus de análise. Após 

esta delimitação, a pesquisa tornou-se de caráter qualitativo. Assim, os resultados 

apresentados a seguir falam sobre barreiras, problemas e métodos utilizados na implantação 

do programa 5s. 

O corpus ficou definido em 3 (três) grandes empresas localizadas na região do 

grande ABC (ou com filiais estruturadas). O inter-relacionamento encontrado no processo 

dessas três empresas também foi um fator importante para tal delimitação. 

As empresas, que são apresentadas a seguir por meio de um breve histórico, 

exercem forte influência no cenário econômico regional e nacional, com sistemas de gestão 

sofisticados e premiados, mantêm equipes voltadas à qualidade do produto final e do processo 

de gestão e, todas as três, mantêm programas de 5s nas plantas produtivas e administrativas.  

 

4.1 - Serasa S/A 
 

Figura 8 : Logotipo da empresa  

 

 

 

 Fonte :  Site Serasa 

 

A Serasa é considerada uma das maiores empresas do mundo em informações e 

análises para apoio a negócios e decisão de crédito, mantendo acordos operacionais com as 

principais empresas de informações no Brasil e no mundo. 

Por meio de acordos com as mais conceituadas universidades dentro e fora do 

País, mantém intercâmbio de experiências com os principais centros de excelência em crédito 

do mundo, contribuindo para o avanço da tecnologia de crédito no Brasil. 



 31

Com estrutura de 140 pontos estratégicos localizados nas principais cidades do 

Brasil, conta com um quadro de pessoal integrado de aproximadamente 2.000 profissionais, 

além de uma ampla retaguarda de telemática15. 

Os pontos estratégicos contam com uma completa estrutura física e 

alinhamento de Gestão. Como a intenção desse estudo é retirar o corpus da região do ABC, 

citamos como exemplo a agência da Serasa localizada na cidade Santo André, São Paulo.  A 

agência conta com uma completa estrutura de atendimento ao Cliente Serasa, atendimento ao 

cidadão e captação de matéria prima para confecção de análises mercadológicas. A agência, a 

exemplo das demais, promove um forte trabalho no processo de 5S, realizando manutenção 

através de campanhas e cursos alinhados com a Sede, localizada em São Paulo. 

A Serasa conta com o maior banco de dados sobre consumidores, empresas e 

grupos econômicos, participando no respaldo à maioria das decisões de crédito e de negócios 

tomadas em todo País, respondendo em tempo real a mais de 3,5 milhões de consultas por dia, 

demandadas por 300 mil empresas clientes. 

Com o domínio da tecnologia da Informação, a Serasa está preparada à 

fornecer os mais diversos tipos de Certificados Digitais, sendo pioneira como Autoridade 

Certificadora privada homologada pela ICP-Brasil16 e na certificação BS 779917 – Gestão da 

Segurança da Informação.  

No ano de 1995, a Serasa conquistou o Prêmio Nacional da Qualidade, que 

confere às ganhadoras a condição de Empresa Classe Mundial. Em 2000, tornou-se a primeira 

empresa a receber o PNQ pela segunda vez.  

Reforçando sua identidade de empresa de Classe Mundial, em 2005 ganhou 

novamente o PNQ, tornando-se a única empresa privada no mundo a conquistar o prêmio por 

três vezes. A Serasa também foi a primeira a trazer para o Brasil o reconhecimento 

internacional do Prêmio Ibero-americano da Qualidade 2002. 

A prática dos 5s é constantemente incentivada na empresa, após ter sido 

consolidado em anos anteriores por meio de amplas campanhas divulgando a importância de 

sua adoção para a melhoria contínua dos ambientes de trabalho, em 2001, o Processo 5s 

prosseguiu sendo promovido intensamente, acompanhado de auditorias internas para 

verificação seus resultados em todas as áreas da empresa. 

                                                
15 Telemática é a comunicação à distância de um conjunto de serviços informáticos fornecidos através de uma 
rede de telecomunicações. 
16 IPC- Brasil – (Infra Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras) – Normas regulamentadoras no fornecimento de 
certificação digital no Brasil, fornecido pelo ITI – Instituto Nacional de Tecnologia de Informação. 
17 Norma Internacional que define requisitos do Sistema de Gestão da Segurança da Informação. 



 32

4.2 - DaimlerChrysler do Brasil Ltda. 
 

Figura 09 : Logotipo da empresa 

 

Fonte : Site DaimlerChrysler 

 

A DaimlerChrysler tem como principal linha de produtos, veículos comerciais. 

A unidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, produz caminhões, chassis e 

plataformas para ônibus Mercedes-Benz. A fábrica, que começou a operar em 1956, possui 

atualmente cerca de 11 mil colaboradores. 

A unidade de São Bernardo do Campo recebeu, em março de 2004, na 

Alemanha, um prêmio especial em reconhecimento à melhor aplicação do Sistema de 

Produção (DCPS)18 entre todas as fábricas de Veículos Comerciais do Grupo. 

A organização utiliza um padrão mundial para o sistema de produção de 

veículos comerciais, baseado em cinco pilares: infra-estrutura humana; padronização;  

qualidade, produtos e processos robustos; just-in-time e melhoria contínua. Esse sistema de 

produção é periodicamente mensurado e auditado. 

As áreas de Eixos e Motores receberam as melhores notas entre todas as 

plantas, nas últimas medições realizadas. A unidade de São Bernardo do Campo recebeu nos 

últimos anos, profissionais de outras plantas, tanto dos veículos comerciais quanto veículos de 

passeio, que vieram ser treinados pelos colaboradores brasileiros para levar às outras fábricas 

a filosofia do Sistema de Produção (DCPS). A unidade de São Bernardo é benchmark19 para 

todas as outras plantas do Grupo DaimlerChrysler no mundo. 

A estratégia de Produção (DCPS) utiliza o conceito de produção "enxuta e 

puxada", ou seja, operar com estoques reduzidos, buscando a eliminação de desperdícios, com 

o ritmo determinado pela necessidade do cliente. Para isso, são utilizadas algumas 

ferramentas com Kaizen, 5S, trabalho em grupo, entre outras. 

A liderança da marca Mercedes-Benz está intimamente ligada à história da 

industrialização brasileira. Desde 1956, quando produziu o primeiro caminhão nacional, que 

                                                
18 DCPS - DaimlerChrysler Production System  
19 Processo pelo qual a empresa busca inovações em produtos, serviços e métodos de outra organização do 
mercado, procurando agregar ao seu processo fatores positivos. 
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abriu caminho para a consolidação dos motores a diesel, a empresa contribui para o 

desenvolvimento do país. 

Como resultado dessa trajetória, os caminhões Mercedes-Benz mantêm a 

liderança do mercado nacional há mais de trinta anos e compreendem cerca de quarenta 

porcento (40%) da frota brasileira. Em 2003 a empresa comemorou o marco de 1 milhão de 

caminhões Mercedes-Benz produzidos. 

Atendendo as mais diversas condições de uso e necessidades de transporte de 

bens e cargas em geral, a DaimlerChrysler desenvolveu a mais completa e moderna linha de 

caminhões do Brasil. A unidade industrial de São Bernardo do Campo concentra a fabricação 

de mais de 30 modelos, leves, médios, semipesados, pesados e extrapesados, com múltiplas 

opções de motores. Os veículos produzidos nessa unidade são reconhecidos por sua 

durabilidade e variabilidade de aplicações. 

 

4.3 – Johnson Controls 
 

Figura 10 : Logotipo da Empresa  

 

 

 

 Fonte : Site Johnson Controls 

 

A Johnson Controls, esta localizada em São Bernardo do Campo, expandindo-

se de maneira excepcional desde a sua criação. O Professor Warren Johnson,  fundou a 

empresa para fabricar sua invenção, o termostato elétrico para ambientes. Desde seu início em 

1885, a Johnson Controls cresceu e tornou-se uma empresa multibilionária, com liderança 

mundial em dois setores industriais: sistemas automotivos e sistemas inteligentes de controles 

automatizados para edifícios. 

Sua missão é sempre exceder as crescentes expectativas de seus clientes, 

missão na qual tornou-se crucial para o sucesso. A empresa e seus funcionários acreditam 

que, se ultrapassarem as expectativas dos clientes, eles sempre voltarão, fazendo com que 

Johnson Controls contribua ainda mais para o seu sucesso. Um ponto fundamental da missão 

da companhia é melhorar continuamente a qualidade, atendimento, produtividade e eficiência.  

Os fabricantes de automóveis, terceirizam suas necessidades de estofamento 

para a Johnson Controls, visando melhorar a qualidade do mesmo e reduzir seus custos, 
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buscando uma empresa que não só fabrique um assento completo ou seus componentes, mas 

sim que procura criar tal assento, fazer o seu projeto, integrá-lo com as outras peças e fazer a 

sua entrega no mundo todo.  

Outro produto da empresa são os controles, a organização possui conhecimento 

em sistemas inteligentes de controles automatizados para edifícios. 

 

4.4 - Análise dos Resultados das Pesquisas 
 

A pesquisa qualitativa foi realizada nas três empresas já citadas, Serasa, 

Johnson Controls e DaimlerChrysler, onde buscou-se diagnosticar informações sobre 

dificuldades e barreiras encontradas durante o processo de implantação do programa 5s. 

Na introdução desse trabalho, definiu-se conceitualmente a diferença teórica 

entre barreiras e dificuldades. Com a intenção de melhor ilustrar tal diferença, vale ressaltar 

que, no processo de implantação do programa, barreiras são fatos ou atos de extrema 

dificuldade de transposição, como por exemplo, a não aceitabilidade do programa por parte da 

diretoria da empresa, fato que não foi detectado na pesquisa. 

Já dificuldade, é algo que atrapalhe a implantação, mas, com auxílio de 

ferramentas sua superação torna-se possível. No decorrer desse capítulo, encontram-se 

algumas dificuldades apresentadas na implantação do programa nas empresas pesquisadas.  

Pôde-se verificar que as pesquisadas adotaram a implantação do programa 

visando melhorias na qualidade, de um modo geral, tanto físico (desperdícios de materiais, 

limpeza, processos, etc) quanto no aspecto humano (acidente de trabalho, melhoria na 

qualidade de vida, etc). 

Quando se tratou do método de implantação nas empresas pesquisadas, 

encontrou-se a adoção de diferentes estratégias. Existem organizações que adotam a estratégia 

de contratar consultorias especializadas no assunto que colaboram com o fornecimento de 

conhecimento técnico, passando este a uma equipe pré-determinada pela própria organização. 

Posteriormente, esse conhecimento é multiplicado entre os demais colaboradores da 

organização. Tais organizações entendem que esse procedimento é favorável, pois, une a 

capacitação teórica sobre o assunto com o estímulo de cooperação dos colaboradores.  

Tem-se como exemplo a empresa DaimlerChrysler, que, segundo o Sr. Nelson 

Barbosa, Analista de Planejamento Estratégico, encontrou como principais fatores que 

levaram a escolha de consultoria externa a economia de tempo com treinamento e custos, 

além da experiência já consolidada no assunto. 
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Esta informação, vai ao encontro do referencial teórico apresentado nesse 

trabalho, no capítulo 2 “Evolução Industrial e Qualidade”, onde é citado que deve-se também 

criar um grupo ou comitê de implantação do programa, formado por representantes das áreas 

da empresa, devidamente treinados e com estrutura física para elaboração de planos e ações.  

Quanto a estratégia de implantação, que define se o programa será implantado 

em partes da organização ou no todo, encontrou-se dois métodos. Nas empresas Serasa e 

Johnson Controls o processo foi implantado na empresa como um todo, pois os gestores 

dessas organizações acreditaram que o programa só funciona quando todas as partes se 

interagem, buscando o objetivo da melhoria de qualidade.  

Segundo a informação concedida pela Sra. Alessandra, Analista de Qualidade  

da Serasa "não é viável a implantação em uma área específica, sem a colaboração das demais 

áreas da empresa. Dessa forma, usou-se esforço coletivo para implantar o programa como um 

todo e colher resultados coletivos".  

Já na DaimlerChrysler, o processo teve início nas áreas de manutenção de 

máquinas, onde avaliou-se os resultados obtidos e decidiu-se implantar nas áreas produtivas e 

posteriormente nas administrativas.  

Como descrito no objetivo geral desse trabalho, a intenção da pesquisa foi 

buscar as principais dificuldades e barreiras encontradas pelas empresas quando o programa 

5s é implantado. 

O resultado da pesquisa mostrou que as dificuldades são encontradas em áreas 

específicas e isoladas, como verificado, por exemplo, na empresa Johnson Controls, pois as 

dificuldades foram encontradas no departamento administrativo, que resistiu à implantação. 

Reforçando a posição de dificuldades em áreas específicas e isoladas, a DaimlerChrysler teve 

problemas apenas nas áreas produtivas.   

 Diante disso, percebe-se que as resistências decorreram das mudanças 

comportamentais dos colaboradores, independentemente da área de atuação (administrativa 

ou produtiva), mudanças essas propostas pelo programa 5s, ou seja, mudança cultural da 

organização.  

O processo de mudança cultural, em todas estâncias é a parte mais complexa 

para ser superada, conforme Alves (1997, p.25) "Devemos ter sempre presente que, umas das 

tarefas mais complexas, entre todas aquelas do processo Gerencial-Administrativo, é mudar a 

cultura da empresa". 

Conforme abordado no capítulo 2 “Evolução Industrial e Qualidade”, Oliveira 

(1997, p.39) afirma que "o Senso de Autodisciplina significa que os Sensos anteriores estão 
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sendo bem praticados e que se alcançou elevados padrões éticos e morais, refletindo 

mudanças comportamentais positivas". Portanto, percebe-se a coerência entre teoria e prática, 

como proposto no objetivo específico deste.  

Um dos pontos principais para o sucesso da implantação do programa é a 

aceitabilidade do projeto pela alta direção. Dentre as empresas pesquisadas, pôde-se notar 

que, por exemplo, na Serasa, a decisão de implantação do programa partiu da alta direção, o 

que levou a ausência de barreiras durante a implantação do programa.  

Ainda no tocante dificuldades, as pesquisas apontaram que algumas pessoas 

resistem às mudanças culturais, por falta de crença no programa e no seu resultado e 

alegações de tempo escasso (irão gastar tempo das suas atividades rotineiras). O hábito das 

pessoas armazenarem coisas desnecessárias para uso futuro, também contribuiu para tal 

resistência.  

Para superar tais dificuldades, as empresas pesquisadas se muniram de 

diferentes estratégias. Algumas organizações investiram na cobrança de disciplina dos 

diferentes setores na implantação do programa, outras, proporcionaram treinamentos em 

forma de palestras, vídeos, campanhas com fotos de antes e depois, bem como premiações. 

Novamente no segundo capítulo, abordou-se que, no 5º Senso - Shitsuke, deve-se criar 

programas a fim de sanar dúvidas buscando a eliminação de pontos propensos a fraquejar 

durante o processo. 

Outras formas de vencer as dificuldades na implantação foram a criação de 

equipes de auditorias internas, visando garantir a correta aplicabilidade das ferramentas do 

programa 5s, inseridas no contexto cultural, proposto pela empresa.   

Finalmente, é um consenso geral que o programa 5s traz benefícios à 

organização. A empresa Johnson Controls, após a implantação do programa, não registrou 

nenhum acidente de trabalho com afastamento em São Bernardo do Campo e obteve conceito 

ouro de qualidade20, por  sete anos consecutivos.   

Na Serasa, os resultados obtidos pós-implantação do 5s foram extremamente 

superiores às dificuldades encontradas. Atualmente todas áreas e agencias da empresa 

possuem o processo de 5s funcionando e fazendo parte do ciclo de qualidade. A cultura 

proposta pelo programa já se tornou fator intrínseco nos colaboradores, proporcionando um 

ambiente mais organizado e propício ao trabalho.  

                                                
20 Nota máxima dos conceitos internos de qualidade mundial da organização. 
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A DaimlerChrysler também avalia o programa como compensador.  

Atualmente os colaboradores sentem orgulho em demonstrar aos visitantes os comparativos 

de antes e depois de seus postos de trabalho.  

No capítulo 2, abordou-se que os resultados obtidos a médio e longo prazo são 

frutos da melhoria na educação das pessoas, fato esse que também está alinhado com a prática 

encontrada, onde a força de trabalho reconhece a importância do programa para sua segurança 

e o bem estar físico/emocional.  

Essa análise positiva das organizações, pós-implantação, reflete a importância 

do programa 5s como uma ferramenta de qualidade que, em conjunto com as demais, traz, 

comprovadamente, resultados a médio e longo prazo para as organizações que investem em 

qualidade. 

Após a exposição dos resultados da pesquisa qualitativa, as considerações 

finais encerram a parte textual do presente estudo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho partiu do objetivo específico de levantar dificuldades e barreiras 

encontradas no decorrer do processo de implantação do programa 5s. Vale ressaltar que todo 

o estudo teve início a partir de uma pesquisa exploratória (quantitativa) num conjunto de 

organizações de diferentes portes e setores da economia, com a intenção de localizar o corpus 

da pesquisa qualitativa, a qual foi aplicada em três (03) grandes organizações sediadas no 

ABC Paulista. 

Partiu-se da pesquisa exploratória para colher informações gerais sobre o 

programa 5s em organizações que já passaram pela implantação, pois tais informações 

ajudaram na tabulação da estratégia adotada na pesquisa qualitativa, a qual teve um caráter 

mais profundo, buscando as causas de possíveis fracasso ou sucesso da implantação do 

processo.  

Diante das tabulações dos dados, foram selecionadas três grandes 

organizações, das quais participam de diferentes segmentos econômicos. A DaimlerChrysler 

é uma multinacional do setor automobilística, classificada como montadora de veículos. 

Dentre sua cadeia de fornecedores, estão outras duas grandes organizações de importância 

para a economia global, a Johnson Controls e a Serasa.  

A Johnson Controls é uma empresa multinacional, englobada na categoria 

outsourcing21, dentre sua gama de produtos a empresa fornece a DaimlerCrhysler e outras 

montadoras, bancos automotivos, painéis de instrumentos etc. 

A Serasa é uma empresa nacional de grande porte, líder no segmento de 

informações creditícias para decisões de negócios e referência em qualidade no Brasil, sendo 

a única empresa nacional a ganhar por três vezes consecutivas o Prêmio Nacional da 

Qualidade. A Serasa também faz parte da gama de fornecedores da DaimlerCrysler e 

reproduz um importante papel para a economia nacional. 

O inter-relacionamento encontrado entre essas grandes organizações, foi um 

fator importante para delimitação do corpus, visto que todas possuem processos de qualidade 

sólidos.  As três companhias estão estrategicamente localizadas no ABC Paulista, com sedes 

próprias ou através de escritórios regionais.  

 Conforme dados levantados, identificou-se que as três organizações passaram 

pelo processo de implantação do programa 5s e encontraram algumas dificuldades durante a 

                                                
21 Trata-se de uma entidade exterior à empresa principal, com a intenção de executar serviços não estratégicos, 
ao invés de produzir internamente.  
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implantação. Esses pontos que interrompem temporariamente ou definitivamente a 

implantação foram os objetivos delineadores para a execução deste trabalho. 

O resultado da pesquisa qualitativa mostrou que as dificuldades são 

encontradas em áreas específicas e isoladas. Notou-se também que, o principal fator raiz das 

dificuldades é, de um modo geral, a resistência às mudanças culturais das pessoas.   

Durante a pesquisa, não se encontrou barreiras à implantação do programa, 

tendo em vista que, conforme abordado no capítulo anterior, as três empresas contaram com 

apoio estratégico da alta-direção, fator esse que interfere diretamente no bom andamento do 

processo. 

Conforme descrito no corpo desse trabalho, conceitualmente, o processo só 

obtém sucesso quando todos os membros da organização participam ativamente no seu 

desenvolvimento, fato esse comprovado através das pesquisas realizadas.  

Com base nas informações, conclui-se que, existem diversas dificuldades no 

decorrer do processo de implantação do programa e, apesar das empresas pesquisadas não 

apontarem barreiras, não significa que em outras organizações não possam se encontradas.  

Apesar dos possíveis empecilhos, foi unânime o fato de que o programa 5s é 

uma ferramenta de extrema importância no ciclo de qualidade e, os benefícios colhidos a 

médio e longo prazo são extremamente compensadores.  

A confecção do presente estudo também possibilitou a comparação do 

referencial teórico com a prática de implantação encontrada nas organizações, de forma que, 

ficou evidenciado no corpo desse trabalho que o processo de implantação prático segue as 

orientações teóricas sobre o assunto.   
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APÊNDICE 1 

 

 

PESQUISA EXPLORATÓRIA  

 
 
EMPRESA:____________________________________________________________ 
NOME DO ENTREVISTADO:___________________________________________ 
CARGO:______________________________________________________________ 
E-MAIL: ______________________________________________________________ 

 
 

1. Aproximadamente, qual foi o tempo para a implantação total do 5s ? 
 
(    ) 3 (três) meses 
(    ) 6 (seis) meses 
(    ) 12 (doze) meses 
(    ) 24 (vinte e quatro) meses 
 
 

2. O projeto e implantação do 5s foi desenvolvido e implantado por: 
 
(   ) Colaboradores da própria organização 
(   ) Organização externa (terceirização) 
 
 

3. Durante a implementação das ferramentas e disseminação cultural do 5s, houve 
barreiras ou dificuldades, por parte de alguns colaboradores, quanto à 
aceitabilidade da mudança proposta? 

 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
 

4. Quanto ao primeiro senso, o “Seiri” (organização), qual o percentual de melhoria 
foi percebido em relação aos seguintes aspectos dentro da organização? 

 
 Redução de espaço, estoque, gastos com armazenamento,transporte e segurança. 

 
(   ) 25%          (   ) 50%          (   ) 75%          (   ) 100% 
 

 Layout, facilidade de operações, economia e menor cansaço físico. 
 
(   ) 25%          (   ) 50%          (   ) 75%          (   ) 100% 
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5. Quanto ao segundo senso, o “Seiton” (ordem), qual o percentual de melhoria foi 
percebido em relação aos seguintes aspectos dentro da organização? 

 
 Ambiente de trabalho e racionalização do trabalho com menor desgaste físico e mental 

aos colaboradores. 
 
(   ) 25%          (   ) 50%          (   ) 75%          (   ) 100% 
 

 Danos em materiais estocados e eliminação de compras desnecessárias. 
 
(   ) 25%          (   ) 50%          (   ) 75%          (   ) 100% 
 
 

6. Quanto ao terceiro senso, o “Seiso” (limpeza), qual o percentual de melhoria foi 
percebido em relação aos seguintes aspectos dentro da organização? 

 
 Produtividade dos colaboradores, evitando retrabalho e diminuição de produtos com 

baixa qualidade. 
 
(   ) 25%          (   ) 50%          (   ) 75%          (   ) 100% 
 

 Imagem da organização (interna e externa), higiene e saúde. 
 
(   ) 25%          (   ) 50%          (   ) 75%          (   ) 100% 
 
 

7. Quanto ao quarto senso, o “Seiketsu” (padronização), qual o percentual de 
melhoria foi percebido em relação aos seguintes aspectos dentro da organização? 

 
 Qualidade devido à auto-estima dos colaboradores, cuidados com a saúde e redução de 

acidentes de trabalho. 
 
(   ) 25%          (   ) 50%          (   ) 75%          (   ) 100% 
 

 Redução de gastos provenientes de acidentes de trabalho e doenças precoces. 
 
(   ) 25%          (   ) 50%          (   ) 75%          (   ) 100% 
 
 

8. Quanto ao quinto senso, o “Shitsuke” (disciplina), qual o percentual de melhoria 
foi percebido em relação aos seguintes aspectos dentro da organização? 

 
 Comportamento cooperativo,trabalho em equipe e higiene pessoal. 

 
(   ) 25%          (   ) 50%          (   ) 75%          (   ) 100% 
 

 Relações humanas no trabalho, manutenção e padronização de processos, controle de 
qualidade e documentação procedimental. 

 
(   ) 25%          (   ) 50%          (   ) 75%          (   ) 100% 
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9. De que forma é realizado o monitoramento e o acompanhamento da efetivação 
das sistemáticas adotadas pelo “5”? 

 
(   ) Auditoria interna periódica 
(   ) Auditoria externa periódica 
(   ) Avaliação de desempenho continuada 
(   ) Indicadores com metas determinadas 
 
 

10. Qualitativamente, em benefícios proporcionados à organização, colaboradores e 
sociedade como um todo, a implantação do 5s é considerada: 

 
(   ) Excelente 
(   ) Bom 
(   ) Regular 
(   ) Ruim  
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APÊNDICE 2 

 

PESQUISA APLICADA DE CAMPO 

 
EMPRESA:____________________________________________________________ 
NOME DO ENTREVISTADO: ___________________________________________ 
CARGO:_______________________________________________________________ 
E-MAIL: ______________________________________________________________ 

 
 
 

1. O que levou a empresa a implantar o programa de 5s ? 
 
 
 
2. O processo de implantação do programa 5s foi realizado por consultoria externa 

ou por colaboradores da própria organização e, quais foram os fatores que 
levaram à esta escolha ? 

 
 

 
3. A implantação do programa 5s foi efetuada na empresa como um todo ou em 

áreas pilotos ? por quê ? 
 
 
 
4. Durante a implantação, quais principais DIFICULDADES encontradas ? 

 
 
 
5. Tais DIFICULDADES se mostraram  presentes em todos os departamentos da 

empresa ou em áreas específicas ? 
 
 
 
6. Algum nível  hierárquico da organização apresentou BARREIRAS à 

implantação ?  
 

 
 
7. Quais estratégias foram empregadas para transpor as BARREIRAS e 

DIFICULDADES apresentadas ao longo da implantação ? 
 
 
 
8. Levando-se em consideração os problemas enfrentados para implantar o 

programa 5s na organização, na sua opinião, os resultados obtidos com tal 
implantação foram recompensadores? 
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Mapa de Risco 
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  Material Utilizado em Campanhas de Implantação do Programa 5s 
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Resposta da pesquisa qualitativa - Serasa 
 

PESQUISA APLICADA DE CAMPO 

 
EMPRESA Serasa S/A 
NOME DO ENTREVISTADO: Alessandra Ferreira 
CARGO: Analista de Qualidade 
E-MAIL: Não fornecido 
 
 
1.O que levou a empresa a implantar o programa de 5S ? 
 
A Serasa busca constantemente no mercado o que há de mais moderno em processos de 

gestão e qualidade, visando manter o mais alto nível nos seus processos e produtos. 

 
O programa 5S foi implantado e adaptado à filosofia Serasa seguindo solicitação da alta 
direção da empresa, visando melhoria na organização/padronização das áreas e qualidade de 
vida dos colaboradores (Ser Serasa).  
 
2.O processo de implantação do programa 5S foi realizado por consultoria externa ou 
por colaboradores da própria organização e, quais foram os fatores que levaram à esta 
escolha ? 
 
Com auxílio de consultoria externa, formaram-se grupos e comitês para seguirem com a 
implantação e manutenção do programa na empresa. 
 
Os fatores para essa escolha foram, unir o conhecimento específico do consultor sobre o 

assunto com o capital intelectual do Ser Serasa, formando equipes capacitadas para seguirem 

com o programa. 

  
3. A implantação do programa 5S foi efetuada na empresa como um todo ou em áreas 
pilotos ? por quê ? 
 
Na empresa como um todo. Porque não era viável a implantação em uma área específica sem 
a colaboração das demais áreas da empresa. Dessa forma, usou-se esforço coletivo para 
implantar o programa como um todo e colher resultado coletivos. 
 
4.Durante a implantação, quais principais DIFICULDADES encontradas ? 
 
Dificuldades isoladas, por envolver mudança de cultura. 

 
5.Tais DIFICULDADES se mostraram  presentes em todos os departamentos da 
empresa ou em áreas específicas ? 
 

Não. As dificuldades foram em áreas específicas. 
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6.Algum nível hierárquico da organização apresentou BARREIRAS à implantação ?  
 
Não. A decisão de implantação surgiu da alta direção.  

 
7.Quais estratégias foram empregadas para transpor as BARREIRAS e 
DIFICULDADES apresentadas ao longo da implantação ? 
 
Criação do Dia do 5S, visando reforçar anualmente os conceitos que devem serem seguidos 

constantemente.  

Prefeito Serasa, que cuida da manutenção do programa constantemente, auxiliando quando 
necessário cada Ser Serasa. 
 
Auditoria de 5S, visando verificar a continuidade do programa e alinhar possíveis desvios. 
 
Treinamentos para todo corpo de trabalho  sobre o programa 
 
Palestras 
Material Didático de Apoio 
Vídeos 
Fotos Antes/Depois. 
 
8.Levando-se em consideração os problemas enfrentados para implantar o programa 5S 
na organização, na sua opinião, os resultados obtidos com tal implantação foram 
recompensadores ? 
 
Sim. Os problemas encontrados na implantação foram mínimos, visto os resultados obtidos, 

onde até o presente momento (aproximadamente 12 anos após) nota-se a interiorização dos 

sensos do programa, tornando o ambiente de trabalho um lugar saudável e organizado.   
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Resposta da pesquisa qualitativa – Johnson Controls 
 

PESQUISA APLICADA DE CAMPO 

 
EMPRESA Johnson Controls 
NOME DO ENTREVISTADO:  Não Fornecido 
CARGO: Não Fornecido 
E-MAIL: Não Fornecido 
 
 
1.O que levou a empresa a implantar o programa de 5S ? 
 
Quando temos uma empresa com a filosofia do 5S implantada e estruturada, torna-se possível 
visualizar e rastear todos tipos possíveis de desperdícios, pois as ferramentas do programa 
facilitam a ordem e limpeza do ambiente interno da organização.   
 
2.O processo de implantação do programa 5S foi realizado por consultoria externa ou 
por colaboradores da própria organização e, quais foram os fatores que levaram à esta 
escolha ? 
 
Foi implantado por colaboradores da própria empresa. Essa estratégia visou valorizar as 

mudanças promovidas pelo programa e difundi-las de imediato nos colaboradores.  

  
3.A implantação do programa 5S foi efetuada na empresa como um todo ou em áreas 
pilotos ? por quê ? 
 
A implantação ocorreu como um todo, pois entendemos que o programa só obtêm sucesso 
quando sua implantação ocorre horizontalmente, abordando todos os membros da empresa, 
que necessitam estar comprometidos das mudanças 
 
4.Durante a implantação, quais principais DIFICULDADES encontradas ? 
 
Existiram dificuldades nos fatores conscientização e comprometimentos dos colaboradores. 

 
5.Tais DIFICULDADES se mostraram  presentes em todos os departamentos da 
empresa ou em áreas específicas ? 
 

No departamento administrativo as dificuldades foram mais acentuadas que nas demais áreas 

da empresa. 

 
6.Algum nível hierárquico da organização apresentou BARREIRAS à implantação ?  
 
Não.  
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7.Quais estratégias foram empregadas para transpor as BARREIRAS e 
DIFICULDADES apresentadas ao longo da implantação ? 
 
Cobrança de disciplina e aceitação do programa, juntamente com treinamentos. 
 
8.Levando-se em consideração os problemas enfrentados para implantar o programa 5S 
na organização, na sua opinião, os resultados obtidos com tal implantação foram 
recompensadores ? 
 

Sim. Hoje temos uma planta referência mundial em 5S, estamos desde o começo sem 

acidentes com afastamento e 7 anos consecutivos com conceito Ouro de Qualidade.  
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Resposta da pesquisa qualitativa – DaimlerChrysler 
 

PESQUISA APLICADA DE CAMPO 
 

EMPRESA:  DaimlerChrysler do Brasil 
NOME DO ENTREVISTADO:   Nelson Barbosa da Silva 
CARGO: Analista de Planejamento Estratégico 
E-MAIL: nelson.barbosa@daimlerchrysler.com 
 
1.O que levou a empresa a implantar o programa de 5S ? 
 
 Após a certificação ISO9000, a Diretoria decidiu implementar o programa em conjunto com 
outras ferramentas de qualidade que já estavam andamento.  
 
 
2.O processo de implantação do programa 5S foi realizado por consultoria externa ou 
por colaboradores da própria organização e, quais foram os fatores que levaram à esta 
escolha ? 
 
Inicialmente tivemos consultoria externa, pois estes consultores já haviam trabalhado na 
empresa para consultoria de TPM e apresentaram ótimos resultados. Os principais fatores que 
levaram a essa escolha foras a economia no tempo de treinamento, custos calculados, 
autonomia para tratar com os níveis hierárquicos e experiência já consolidada. 
 
 
3.A implantação do programa 5S foi efetuada na empresa como um todo ou em áreas 
pilotos ? por quê ? 
 
Inicialmente foram implantadas nas áreas de manutenção de máquinas, e após os primeiros 
resultados divulgados foram implementados nas áreas produtivas. Depois de três anos de 
consolidação nestas áreas, iniciou-se a implementação nas áreas administrativas. 
 
 
4.Durante a implantação, quais principais DIFICULDADES encontradas ? 
 
Conscientização de todos de que a ferramenta traria benefícios; 
Necessidade de alocar pessoal para treinamentos e palestras; 
Autonomia dos grupos de auditorias internas recém formadas. 
 
 
5.Tais DIFICULDADES se mostraram  presentes em todos os departamentos da 
empresa ou em áreas específicas ? 
 
Especificamente nas áreas produtivas (linhas de montagem e usinagens), onde os funcionários 
são mais restritos para a mudança de cultura. 
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6.Algum nível  hierárquico da organização apresentou BARREIRAS à implantação ?  
 
Barreiras não. Em alguns casos, Gerentes de Produção demonstraram desinteresse em 
participar, por julgar que a ferramenta traria mais "trabalho burocrático para a área”. 
 
 
7.Quais estratégias foram empregadas para transpor as BARREIRAS e 
DIFICULDADES apresentadas ao longo da implantação ? 
 
Todos os meses os Gerentes que obtiveram sucesso na implantação do Programa 5S's 
apresentava no auditório suas conquistas, sempre com a participação dos funcionários área. 
Foram divulgados folhetos informativos com as áreas bem sucedidas, programa de prêmios 
(brindes), pins, camisetas e cafés-da-manhã entre todos as áreas participantes. 
 
 
8.Levando-se em consideração os problemas enfrentados para implantar o programa 5S 
na organização, na sua opinião, os resultados obtidos com tal implantação foram 
recompensadores? 
 
Bastante compensadores. Hoje temos uma fábrica limpa, organizada e com a cultura de que 
com o Programa 5S's todos ganham. Temos alguns quadros espalhados pela área produtiva 
com fotos do "Antes e Depois" e todos sentem orgulho de mostrar aos visitantes a diferença 
do posto de trabalho.  
 
O trabalho continua, agora já focado em um Programa mais globalizado do Grupo, chamado 
Sistema de Produção DaimlerChrysler. 
 

 


