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Resumo: O PRESENTE ARTIGO TEM POR OBJETIVO APRESENTAR UM MODELO 

DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S E SUA APLICAÇÃO EM UMA 

EMPRESA MONTADORA DE BICICLETA DE PEQUENO PORTE. 

INICIALMENTE É FEITO UMA EXPLICAÇÃO, BASEADA EM REVISÃO DE 

LITERATURA, SOBRE O PROOGRAMA E OS CINCO SENSOS. NA 

SEQUÊNCIA, É EXPOSTO O MODELO PROPOSTO DE FORMA 

DETALHADA, SUA ADEQUAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E OS RESULTADOS 

OBTIDOS EM CADA ETAPA. AS AÇÕES REALIZADAS APRESENTARAM 

RESULTADOS TAIS COMO: AMBIENTES MAIS LIMPOS E ORGANIZADOS, 

COMBATE AO DESPERDÍCIO, MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES, 

MAIOR APROXIMAÇÃO E COMPROMETIMENTO COM A EMPRESA. 

CONCLUIU-SE O TRABALHO DESTACANDO AS DIFICULDADES 

ENCONTRADAS E OS BENEFÍCIOS OBTIDOS COM A IMPLANTAÇÃO. 

 

Palavras-chaves: 5S; QUALIDADE; MODELO; APLICAÇÃO. 
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ELABORATION OF A 5S PROGRAM 

IMPLEMENTATION MODEL AND ITS 

APPLICATION IN A BICYCLE ASSEMBLY 

PLANT COMPANY 
 

Abstract: THIS ARTICLE AIMS TO PRESENT A MODEL OF 5S PROGRAM 

IMPLEMENTATION AND ITS APPLICATION IN A SMALL BICYCLE 

ASSEMBLY PLANT COMPANY. INITIALLY, AN EXPLANATION IS MADE 

BASED ON A LITERATURE REVIEW ABOUT THE PROGRAM AND THE 

FIVE SENSES. AFTERWARDDS, IT EXPOSES THE PROPOSED MODEL IN 

DETAIL, ITS ADEQUACY IN THE IMPLEMENTATION AND THE RESULTS 

OBTAINED IN EACH STAGE. THE ACCOMPLISHED ACTIONS SHOWED 

UP RESULTS SUCH AS: CLEANER AND MORE ORGANIZED AMBIENCE, 

WASTE COMBAT, EMPLOYEE MOTIVATION, HIGHER APPROACH AND 

COMMITMENT TO THE COMPANY. IN CONCLUSION IT STANDS OUT 

THE DIFFICULTIES FOUNDED AND THE BENEFITS OBTAINED WITH 

THE IMPLEMENTATION. 

 

Keyword: 5S; QUALITY; MODEL; APPLICATION. 
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1. Introdução 

Uma das maiores dificuldades encontradas pelas empresas na efetiva implantação da 

gestão da qualidade total é a mudança cultural das pessoas. O Programa 5S é ponto de partida, 

uma vez que introduz a motivação para qualidade nas pessoas e seus resultados são rápidos e 

visíveis. Pode ser considerado como um sistema organizador, mobilizador e transformador de 

pessoas e organizações (PALADINI, 2000).   

A implantação deste programa não contempla investimentos financeiros significativos, 

uma vez que sua essência é a alteração no comportamento e atitudes das pessoas em relação 

ao significado do trabalho. Promove o crescimento contínuo das pessoas e, portanto, a 

melhoria das organizações. Entre os resultados obtidos, tem-se o incremento da moral dos 

empregados, eliminação de atividades que não agregam valor, o aumento da segurança e um 

maior nível de eficiência da qualidade.  

Apesar da simplicidade dos conceitos e da facilidade de aplicação na prática, para sua 

efetiva implantação, é preciso que seja criado um clima adequado e condições para promover 

mudanças. Isto pode ser obtido sistematizando e planejando cada uma das etapas desse 

processo. 

 O presente artigo apresenta um modelo de implantação do Programa 5S e sua 

aplicação em uma empresa montadora de bicicletas de pequeno porte na cidade de Biguaçú, 

Santa Catarina. Foram mostradas, para cada etapa, as adequações do modelo para empresas de 

pequeno porte, as dificuldades encontradas e resultados obtidos.  As ações realizadas 

resultaram em ambientes mais limpos e organizados, colaboradores motivados e mais 

comprometidos com a empresa. Funcionários que antes viam seu ambiente de trabalho como 

algo inalterável, após terem contato com o programa, começam a executar e propor atividades 

para melhorá-lo.  

 

2. Referencial Teórico 

2.1 O Programa 5S 

O Programa 5S, chamado simplesmente de 5S, é uma filosofia de trabalho que 

promove na empresa disciplina através de consciência e responsabilidade de todos, de forma a 

tornar o ambiente de trabalho agradável, seguro e produtivo. Em geral é referido como uma 

simples metodologia de organização, mas sua abrangência vai além da mera organização. 

Tem como objetivo principal a melhoria da eficiência no ambiente de trabalho. 

De acordo com Abrantes (2001), o 5S surgiu formalmente no Japão na década de 

1950, após Segunda Guerra Mundial, apesar da sua longa existência informal como alicerce 

da educação moral no país. Seu objetivo inicial era a reorganização do país através de práticas 

para o combate às causas de perdas e desperdícios.  Já no Brasil, começou a ter uma maior 

aplicação a partir da década de 90, na criação de ambientes visando a Qualidade Total. 

Os 5S foram traduzidos para o português utilizando a palavra “senso”, tanto para 

manter a origem do nome, como para refletir a ideia de profunda mudança de comportamento, 

pois é preciso sentir a necessidade de fazer. Ele é configurado pelos sensos de utilização 

(SEIRI), senso de ordenação (SEITON), senso de limpeza (SEISOU), sendo de saúde 

(SEIKETSU) e senso de autodisciplina (SHITSUKE). 
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2.2 Os cinco sensos 

 a) SEIRI (Utilização): Consiste em separar aquilo que é necessário do que é desnecessário, 

dando um destino adequado para o que deixa de ser útil num determinado ambiente. O senso 

de utilização em sentido amplo refere-se à eliminação não só dos desperdícios materiais, mas 

também de tarefas desnecessárias, recursos em geral e excesso de burocracias. Segundo 

Ribeiro (1994), é necessária, nesta etapa, a participação dos supervisores e coordenadores, 

pois existe a guarda de materiais que não apresentam mais necessidade e o descarte de itens 

sem prévia análise. 

b) SEITON (Ordenação): Tem como objetivo identificar e arrumar tudo aquilo que foi 

considerado útil no senso anterior, levando em conta seu fácil acesso. É importante 

estabelecer um sistema de comunicação visual que propicie rápido acesso aos materiais, assim 

como a sistematização na forma de dispor os objetos. Três regras simples devem ser seguidas 

para facilitar a ordenação: determinar um lugar específico para cada objeto, definir como 

guardá-lo e obedecer às regras de arrumação (OSADA, 1992). 

c) SEISOU (Limpeza): Este senso significa manter limpo o ambiente de trabalho, e cada 

pessoa deve participar e ter consciência das vantagens de não sujar. Segundo Ribeiro (1994), 

além da sujeira, deve-se localizar as fontes de sujeira, eliminando ou controlando-as. A sujeira 

tratada no senso de limpeza não é apenas material, mas tudo que agride o meio-ambiente 

como, por exemplo, odor desagradável, ruído, vibração, pó e poeira. Logo, acabar com a 

sujeira é uma atividade voltada ao valor do próprio homem (LAPA, 1998). 

d) SEIKETSU (Saúde): Refere-se à preocupação com a própria saúde nos níveis físico, 

mental e emocional visando ter empregados bem dispostos (SILVA, 1994). Este senso é 

alcançado com as boas práticas dos três primeiros sensos. Para um bom desenvolvimento do 

senso de saúde, devem-se criar normas para capacitar e incentivar os colaboradores e também 

podem ser utilizadas ferramentas de controle visual como pinturas de instalações a fim de 

desenvolver o senso de saúde (RIBEIRO, 1994) 

e) SHITSUKE (Autodisciplina): É o senso mais difícil de ser alcançado e praticado, 

exigindo educação e respeito para com as outras pessoas. Segundo Ribeiro (1994), ser 

disciplinado é cumprir as normas e tudo que for estabelecido pelo grupo.  Nesta etapa, busca-

se ter funcionários habituados a seguir os procedimentos operacionais, éticas e padrões 

estabelecidos pela organização, sem, contudo, suporem que está tudo funcionando 

perfeitamente. A autodisciplina requer a consciência da necessidade de um constante 

aperfeiçoamento de todos no ambiente de trabalho (SILVA, 1994). 

 

3. Metodologia de Aplicação do Programa 5S 

A elaboração de um modelo de implantação do Programa 5S e sua implantação em 

uma empresa de pequeno porte constitui o tema central deste trabalho. Uma pesquisa 

exploratória, tipo pesquisa ação, é aqui desenvolvida com o intuito de apresentar a aplicação 

do modelo na implantação em uma empresa montadora de bicicletas. A pesquisa teve como 

fonte de dados questionários, planilhas, entrevistas, observação direta e observação 

participante. 
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O modelo proposto para implantação do Programa, Figura 1, é constituído de doze 

etapas. A empresa possui quinze funcionários e está dividida em quatro setores: linha de 

montagem, almoxarifado, escritório e refeitório. A seguir é apresentado a aplicação do 

modelo na empresa e os resultados obtidos em cada uma das etapas. 

FIGURA 1–Modelo de implantação do Programa 5S. 

 

a) Etapa 1: Comprometimento da alta direção e sensibilização dos funcionários 

Para dar início ao programa, a participação e o comprometimento da alta direção são 

muito importantes na liderança das atividades. Ela deverá demonstrar que as atividades do 5S 

terão apoio da empresa como, também, deve evidenciar a importância do programa para o 

sucesso de todas as outras atividades. Em seguida, parte-se para a sensibilização dos 

funcionários.  

Nesta etapa foram realizadas duas palestras. A primeira palestra, direcionada ao 

representante da direção da empresa e colaboradores que fariam parte do comitê central, 

focou nos benefícios do programa para a organização, na importância da participação dos 

líderes e suas responsabilidades para com o 5S.  A segunda palestra foi para os demais 

colaboradores e abordou os conceitos básicos dos cinco sensos e seus benefícios. Em ambas 

as palestras foram realizadas dinâmicas, visando a um melhor entendimento de conceitos e a 

uma melhor percepção dos benefícios gerados pelo programa. Além das palestras, foram 

fixados cartazes com objetivo de gerar a curiosidade de todos sobre o que é o 5S. 

 

b) Etapa 2: Definição do comitê central e do gestor  

Um comitê central deverá ser criado. Esse será responsável por todas as ações 

necessárias para a implantação do programa. É interessante que os membros desse comitê 

sejam de áreas diferentes da empresa para refletir melhor as necessidades de cada setor, além 

de promover a integração entre os mesmos. Esse comitê deve ter um gestor para fomentar as 

atividades do programa por toda a empresa.  

O comitê central foi formado por colaboradores do setor de compras e vendas, do 

almoxarifado e da linha de montagem, totalizando três pessoas. Também foi eleito o gestor, 

que tem o compromisso de liderar a implantação do 5S na organização 
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c) Etapa 3: Elaboração do diagnóstico da empresa 

Consiste em um diagnóstico inicial da empresa, a fim de verificar as condições com 

relação à limpeza e organização dos materiais e equipamentos.   

Foi realizada então, juntamente com o comitê central, uma auditoria informal a fim de 

verificar como a empresa se encontrava com relação a cada um dos cinco sensos antes da 

implantação. Essa auditoria foi feita através de registros próprios desenvolvidos, de filmagem 

e fotos dos locais de trabalho. Como resultado, foram levantados os locais mais críticos com 

relação a materiais desnecessários acumulados, organização e limpeza. A situação inicial da 

empresa pode ser observada na Figura 2, onde se tem peças misturadas com produtos 

acabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2– Detalhe do almoxarifado. 

 

d) Etapa 4: Formação dos comitês locais e treinamento dos comitês 

Nesta etapa deverão ser formados os comitês locais em cada área da empresa. Estes 

comitês serão responsáveis em promover o lançamento do programa nas respectivas áreas. 

Uma vez formados os comitês, estes deverão receber um treinamento. 

Como a empresa em estudo era montadora de pequeno porte, com poucos setores, não 

foram criados os comitês locais. Foram selecionados representantes dos setores de linha de 

montagem, almoxarifado e escritório para a composição do comitê central. Nesta etapa foi 

realizado um treinamento para esse comitê, que consistiu em um mini-curso, abordando os 

objetivos do programa, os cinco sensos, atribuições dos líderes e a importância do papel dos 

mesmos na implantação e manutenção. Foram apresentadas fotos para o grupo, mostrando os 

pontos críticos levantados no diagnóstico. Para auxiliar no treinamento foi desenvolvida uma 

apostila com os itens mostrados no mini-curso. O treinamento terminou com uma dinâmica, 

visando fixar os conceitos dos cinco sensos. 

 

e) Etapa 5: Criação de um sistema de auditoria 

Deverá ser criado um sistema de auditoria para avaliar a implantação do programa. 

Esse sistema tem como objetivo auditar os locais de trabalho para verificar os resultados 

alcançados com a implantação, bem como verificar se foram desenvolvidos hábitos e rotinas 
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que assegurem a manutenção e a melhoria desses resultados. 

Para auxiliar no sistema de auditoria foi desenvolvido um modelo de folha de 

verificação que pode ser visto na Figura 3. A folha de verificação engloba a avaliação dos 

cinco sensos através de vinte e duas perguntas que são respondidas com conceitos: Fraco (F), 

Regular (R), Bom (B), Ótimo (O), Não Aplicável (NA). Então, como sugere Andrade (2002), 

os conceitos são convertidos em pontos, para o cálculo da situação de classificações de cada 

senso, de cada setor e da empresa como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3– Modelo de folha de verificação 

 

f) Etapa 6: Treinamento dos colaboradores e disseminação dos conceitos do 5S 

Para que seja implantado com sucesso, todos os funcionários devem ter conhecimento 

do programa. Para isso, sugere-se um treinamento, através de palestra ou mini-curso com 

material didático. O treinamento deve ser simples e repleto de exemplos práticos de outras 

empresas que já implantaram o programa.  

Na empresa em estudo, foi desenvolvida uma apostila específica para os colaboradores 

como também foi realizada uma palestra. O treinamento consistiu em duas fases. Na primeira 

fase foi ministrada uma palestra abordando, através de imagens e fotos, os cinco sensos, os 

benefícios e a responsabilidade de cada um na implantação e manutenção do programa na 

empresa. Também foram mostradas fotos dos locais de trabalho e analisados, junto aos 

colaboradores, os pontos críticos e oportunidades de melhoria.  

A segunda fase consistiu em uma atividade prática, onde foi feita uma grande limpeza 

no local onde os colaboradores faziam suas refeições e guardavam seus pertences. Iniciou-se 

descartando tudo o que não tinha utilidade e varrendo o local. Em seguida foram etiquetados 

locais específicos para a guarda de pertences pessoais, capas de chuva, produtos de limpeza, 

etc. Os colaboradores puderam constatar, com essa atividade, o acúmulo de lixo, objetos 

inúteis e sujeira retirada do local. No final do treinamento deparou-se com um refeitório mais 

limpo e organizado, colaboradores motivados começando a perceber os primeiros os 
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benefícios do 5S. 

 

g) Etapa 7: Preparação para o Dia da Grande Limpeza 

O Dia da Grande Limpeza deve ser planejado e programado com antecedência e 

divulgado entre os funcionários. Este dia deve ser agendado com a alta direção, uma vez que 

as atividades de rotina serão suspensas. Nesta etapa, deve-se elaborar e divulgar os 

procedimentos para o descarte, tais como confecção de etiquetas que contenham descrição e 

identificação do item com relação ao estado de conservação e os destinos dos materiais 

(almoxarifado, manutenção, liberado para troca ou venda, lixo, sucata). 

Junto ao representante da direção da empresa, foi marcada, de maneira que todos 

pudessem participar, o Dia da Grande Limpeza. Foram solicitados os materiais que seriam 

necessários para a realização da limpeza, como também, que a empresa reservasse uma área 

de descarte.  Ao invés de reservar essa área de descarte, foi disponibilizado um caminhão, no 

qual as coisas sem utilidade foram depositadas.  

 

h) Etapa 8: Dia da Grande Limpeza 

O Dia da Grande Limpeza é considerado o grande marco inicial da implantação do 5S. 

É o dia em que todos deverão se dedicar exclusivamente a limpeza e a organização do local de 

trabalho. As atividades devem ser programadas para que as ações sejam coordenadas, 

definindo-se as atribuições dos participantes. Este evento deve ser registrado através de fotos 

e vídeos para facilitar a visualização do antes e depois. Uma equipe de apoio deve ser formada 

para tirar dúvidas e atender às solicitações dos funcionários.  

Iniciou-se a etapa, fazendo rápida revisão de como proceder na grande limpeza. A 

equipe de apoio foi criada e os colaboradores foram divididos em grupos, sendo orientados 

por um membro dessa equipe. Cada grupo iniciou o descarte em áreas específicas e em 

seguida a limpeza do local. Observou-se uma empolgação excessiva de alguns colaboradores, 

que não hesitavam em descartar peças que ainda poderiam ser utilizadas. Procurou-se então 

orientá-los, para que tivessem cuidado no descarte. O resultado do descarte foi um caminhão 

repleto de materiais a serem jogados fora, um ambiente organizado e limpo, com mais espaço 

físico nos postos de trabalho e no almoxarifado.  Foram tiradas fotos para poder registrar os 

resultados. Com o intuito de estimular e incentivar os colaborados na implantação do 

programa, foi servido um café especial, onde todos puderam ter uma maior integração com a 

direção da empresa e toda a equipe de implantação.  

Como ponto falho nesta etapa, constatou-se que o material que foi colocado no 

caminhão não pode ser revisado e muitos objetos foram descartados indevidamente. Ou seja, 

o material de descarte deveria ter ficado numa área da empresa para que pudesse ser feita esta 

verificação.  

 

i) Etapa 9: Implantação dos três primeiros sensos 

Os primeiros três sensos devem ser implantados gradualmente e, ao final de cada um 

deve ser feita uma auditoria para avaliar se o mesmo foi realmente implantado e, só então, 

partir para o próximo senso. Todos os resultados devem ser divulgados.  

Numa primeira fase, foi implantado o Senso de Utilização. Como muitos objetos já 

foram descartados no Dia da Grande Limpeza, nessa fase foi questionado, junto aos 
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colaboradores, o grau de utilização das peças e ferramentas utilizadas por cada um no seu 

posto.  

Na implantação do Senso Ordenação, cada colaborador definiu um lugar específico 

para as ferramentas no painel fixado na parede. Notou-se que muitos colaboradores tiveram 

dificuldade em onde deixar as ferramentas que mais utilizavam. Foi explicado, então, que 

essas ferramentas poderiam sim ficar sobre a bancada, desde que isso não atrapalhasse seu 

trabalho e que fosse definido e demarcado um lugar certo. Também foi proposta a criação de 

etiquetas para melhor identificação de peças e componentes usados na montagem das 

bicicletas e que ficam armazenadas abaixo ou próximo às bancadas de trabalho 

Com relação ao Senso de Limpeza, percebeu-se que desde o Dia da Grande Limpeza 

os colaboradores passaram a cuidar mais da limpeza dos seus postos de trabalho. Entretanto, 

não existia a mesma consciência com relação aos ambientes comuns a todos, como banheiros, 

refeitório e corredores. Dessa forma, junto ao comitê central, foi definido um rodízio de 

atividades e responsabilidades entre os funcionários.  

Ao fim da implantação de cada um desses três sensos, foi realizada uma auditoria. 

Nessas auditorias, contatou-se que, em cada um dos sensos, mais de 90% dos parâmetros da 

folha de verificação obtiveram classificação boa ou ótima. Comparando esses resultados com 

o diagnóstico inicial, em que quase a totalidade dos parâmetros foi avaliada como fraca, 

percebe-se uma melhora significativa de toda a empresa com relação aos três primeiros 

sensos. 

  

j) Etapa 10: Implantação dos dois últimos sensos 

Após a consolidação dos três primeiros sensos, podem ser estabelecidas as metas para 

o 5S como um todo. A implantação dos dois últimos sensos visa manter e aperfeiçoar a 

prática do programa. Assim, pode-se dizer que estes são os dois sensos mais difíceis de serem 

implantados, porque, além de ações práticas de limpeza e organização, os sensos de saúde e 

autodisciplina exigem uma conscientização e mudança de cultura por parte de todos.  

Com relação ao Senso de Saúde, foram elaboradas algumas diretrizes junto à empresa, 

visando facilitar a implantação desses sensos. Para lançar a ideia de segurança e saúde aos 

colaboradores, foi realizada uma breve palestra, onde foi abordado conceito de saúde, como 

mantê-la, quais são os cuidados que se deve tomar com relação à higiene e à segurança no 

trabalho. Para o Senso de Autodisciplina, foi passado um vídeo mostrando a importância do 

Programa 5S e sobre as vantagens de torná-lo um hábito, tanto dentro quanto fora da empresa.  

 

k) Etapa 11: Avaliação dos resultados 

Depois da avaliação de cada senso, o comitê central deve realizar uma avaliação com 

relação à eficácia dos planos de atividades definidos inicialmente. As conclusões obtidas 

deverão ser utilizadas para a definição das novas metas.  

Para isso, foi realizada, juntamente ao comitê central, uma avaliação final de cada 

senso, na qual doze dos treze locais avaliados foram classificados como bons (resultado 

baseado nas folhas de verificação). Apenas um local teve conceito regular e isso se deve à 

falta de disciplina ainda observada, mas que será tratada com o aculturamento de todos na 

empresa. 

As oportunidades de melhoria observadas foram repassadas à empresa, que as deverá 

usar para estabelecer novas metas para o programa, visando a uma melhoria contínua. Como 
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se pode perceber, ao comparar a Figura 2 com a Figura 4, houve efetiva melhoria da empresa 

em relação aos cinco sensos, quando justapostos os resultados desta avaliação com aquela 

feita inicialmente. 

 

FIGURA 4 – Detalhe do almoxarifado, muito mais organizado. 

 

l) Etapa 12: Manutenção do Programa 

Mesmo que a disciplina já esteja consolidada, o 5S necessita ser permanentemente 

promovido. Segundo Ribeiro (1994), um incremento de incentivos deve ser utilizado, pois os 

resultados podem retroceder ao longo do tempo.   

Tendo em vista os resultados obtidos na etapa anterior, foi realizada mais uma reunião 

com o comitê e com o representante da direção, para que as oportunidades de melhoria 

fossem repassadas e discutidas de forma a serem utilizadas nas próximas definições de metas 

quanto ao 5S. Posteriormente, promoveu-se um momento para conversa, com todos os 

funcionários da empresa, sobre o processo de implantação, melhorias observadas e os 

benefícios já obtidos. Com isso, buscou-se, mais uma vez, motivar a todos e mostrar que, para 

o sucesso do programa, deve-se continuar praticando e inovando o 5S. 

Sugeriu-se à direção da empresa que fosse criado um sistema de premiação, para que 

as equipes ou trabalhadores que se destaquem nas atividades do 5S sejam recompensados. 

Isso serve para uma promoção constante do programa, além de incentivar a todos a darem o 

melhor de si. Pretende-se acompanhar o programa da empresa durante seis meses através de 

visitas mensais.  

 

4. Análise dos resultados 

Pôde-se observar uma melhoria na limpeza e organização da empresa, uma redução 

significativa de materiais não utilizáveis nos postos de trabalho e com isso uma melhoria 

visível na empresa. 

É importante destacar que se obteve grande apoio da alta direção e dos membros do 

comitê responsáveis pela implantação, requisito esse, julgado o mais importante. Isso tornou 

mais fácil conseguir apoio e motivação da maioria dos colaboradores. Outro ponto relevante 

da implantação foi a aproximação obtida com todos os colaboradores, o que permitiu gerar 

oportunidades de melhoria para a empresa, além de deixá-los mais confortáveis a realizar 
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mudanças.  

Como a empresa adota uma política de altos estoques, havia locais com grande 

concentração de bicicletas prontas e isto dificultou a movimentação pela fábrica, o descarte de 

materiais e a limpeza desses locais.  

Durante os treinamentos e reuniões, observou-se a importância de realizar revisões 

para relembrar as etapas da implantação e a importância do programa. Foi fundamental passar 

os conteúdos teóricos para os colaboradores de forma clara e objetiva, através de dinâmicas, 

apresentações e apostilas de fácil entendimento, com figuras e fotos auto-explicativas. Deve-

se destacar a importância do acompanhamento dos membros do comitê central na efetiva 

mudança cultural e comportamental na empresa.  

Quanto ao Dia da Grande Limpeza, demonstrou ser de suma importância a 

participação da alta direção da empresa. Foram notórias as melhorias obtidas no final deste 

dia, como espaço físico livre e organização do local. Porém, ressalva-se o fato de não ter sido 

reservada uma área para descarte dos objetos, o que prejudicou a separação dos materiais que 

poderiam ser reaproveitados.   

Como a empresa não possuía uma rotina regular, não foi possível realizar um 

cronograma inicial para o projeto de implantação. Assim, foi necessária a realização de 

reuniões com a alta direção durante todo o processo implantação a fim de repassar todos os 

pontos importantes para os responsáveis. Para projetos futuros sugere-se estabelecer um 

cronograma inicial, com a finalidade de se ter um melhor planejamento e reduzir o tempo de 

reuniões, e também a realização de atividades mais práticas, como dinâmicas, no final do 

projeto, ao invés de conversas informais, para se ter um melhor feedback.  

Com relação à alta direção, as novas ideias e iniciativas propostas mostraram a 

importância dada ao programa. Ela se mostrou surpresa com a rapidez e a evolução da 

implantação. Já os colaboradores, mostraram-se satisfeitos com a melhora na redução do 

tempo de realização das atividades e diminuição do estresse.  

 

5. Conclusões 

 O 5S caracteriza-se pela busca da melhoria do ambiente de trabalho através de uma 

mudança na cultura da empresa. Ao implantar o programa a empresa está dando um passo 

importante na estrada da qualidade, alcançando benefícios, tanto imediatos quanto 

duradouros, uma vez que o 5S serve como base para outros programas de qualidade. 

O modelo proposto neste trabalho mostrou-se de fácil aplicação e adaptação para 

pequenas empresas, visto que os resultados foram rapidamente visíveis por todos. Todas as 

etapas propostas puderam ser realizadas e foram de fácil entendimento pelas pessoas 

envolvidas na implantação. Considera-se que o comprometimento da direção da empresa foi 

fator primordial na colaboração dos funcionários e no sucesso da implantação.  Os resultados 

obtidos foram tanto organizacionais como culturais e o custo para a implantação foi pequeno.  

O desafio para a empresa, atualmente, é fazer a manutenção do programa. Para isso é 

necessário continuar com as verificações periódicas e promover a cultura 5S no ambiente 

organizacional, principalmente para funcionários novos. 

De acordo com Silva (1994), a real essência do 5S será compreendida quando os 

colaboradores se sentirem orgulhosos pelo local de trabalho digno que construíram e o 

melhorarem continuamente. Ele é algo que nunca acaba, mas permanece em constante 

desenvolvimento, proporcionando aos envolvidos um crescimento profissional e pessoal. 
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