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Nada mais difícil de manejar, mais perigoso
de conduzir, ou de mais incerto sucesso, do
que liderar a introdução de uma nova ordem
de coisas. Pois o inovador tem contra si todos
os que se beneficiavam das antigas condições e
apoio apenas tíbio dos que se beneficiarão com
a nova ordem.
Nicolau Maquiavel

Fundamentos

O Método 5 ‘S’ surgiu no final da década de 1960 e
constituiu‐se na base para implantação da qualidade
total nas empresas japonesas. É considerado também o
“pacote japonês contra o desperdício”. É denominado de
5 ‘S’, porque as palavras japonesas que denominam as
suas cinco fases são grafadas com a inicial S.
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Fundamentos
Trata‐se de um programa abrangente de gestão do
ambiente de trabalho, de prevenção de desperdício e de
melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho a
ser planejado, implementado, gerenciado e mantido.
Não se trata de um evento isolado, como, por exemplo,
o dia da limpeza geral do recinto de trabalho. Na
modalidade setorial, é concebido como um
compromisso assumido pelos colaboradores de uma
unidade organizacional, independentemente dos demais
setores de organizações de médio e grande portes.
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SEIRI (descarte)

SHITSUKE (disciplina)

SEIKETSU (higiene)

5 ‘S’

SEITON (arrumação)

SEISO (limpeza)

Planejamento
 Empregue o Método PDCA para planejar todas as etapas do
Programa 5 ‘S’.
 Eleja dentre os membros da sua equipe, um colaborador para
coordenar o primeiro exercício administrativo do programa. A
sucessão do coordenador deve ocorrer de forma democrática.
 Promova o início dos trabalhos como uma ocasião festiva.
 Forneça todos os recursos necessários à implementação e gestão do
programa.
 Não perca a oportunidade de participar de todas as etapas.
 Documente: filme e/ou fotografe todas as etapas.
 Promova a melhoria contínua do programa.

SEIRI (descarte): Senso de Utilização

Princípios Norteadores



Planeje e racionalize o estoque de insumos.
Mantenha apenas o necessário, na quantidade
certa.

Notas
1) O termo “objeto” é empregado nesta apresentação em sua acepção
vernacular genérica de “coisa material que pode ser percebida pelos
sentidos”.
2) O termo “senso”, como empregado nesta apresentação, significa
entendimento comum, tino, direção e modo consensual de pensar da maioria
das pessoas.

SEIRI (descarte): Senso de Utilização

Recomendações
Decida sobre a destinação de cada objeto ao responder ao seguinte
questionário:
 esses objetos podem ser eliminados?
 quais objetos podem ser guardados em um depósito?
 os objetos considerados inservíveis ou obsoletos podem ser
reaproveitados em outro setor da empresa?
 quais objetos danificados ou avariados podem ser reparados ou
consertados? A recuperação desses objetos é técnica e economicamente
viável?
 quais objetos podem ser vendidos ou permutados?
Obs.: objetos de decoração e petrechos pessoais não devem saturar a área
de trabalho.

SEIRI (descarte): Senso de Utilização

Instruções para implementação da primeira fase:
 faça um relatório da situação atual;
 fotografe e/ou filme todas as etapas da implantação do programa;
 escolha um local onde serão recolhidos provisoriamente todos os
objetos considerados inservíveis;
 Inventarie e classifique todos os objetos que poderão ser vendidos,
doados, permutados, consertados, reparados, sucatados ou
descartados;
 faça uma revisão minuciosa de todos os itens antes de decidir pela
destinação final dos objetos inventariados.

SEIRI (descarte): Senso de Utilização

Ganhos proporcionados pelo descarte:
 reaproveita espaço físico e móveis antes ocupados por objetos nunca ou
pouco utilizados;
 previne desperdícios de objetos que se tornam obsoletos e/ou
danificados pelo desuso;
 proporciona maior senso de organização e ocupação do espaço de
trabalho;
 facilita a interação e o convívio entre os membros da equipe.

SEITON (arrumação): senso de organização
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 Um lugar para cada coisa.
 Cada coisa no seu lugar.
 Ter aquilo que necessita na quantidade certa, na hora
certa, no lugar certo.

SEITON (arrumação): senso de organização

Recomendações
Antes de iniciar o arranjo físico dos objetos, responda ao seguinte
questionário:
 a redução de estoques é viável?
 é necessário manter à mão todos os objetos hoje próximos de você?
 a denominação de cada objeto foi padronizada em todas as unidades
organizacionais?
 qual o melhor local para guardar cada objeto?

SEITON (arrumação): senso de organização

Instruções para implementação dessa fase:
 se possível, desenvolva e implante programas de gestão patrimonial e
de controle de estoque de material de consumo;
 libere espaço apropriado para estocagem de material;
 dispense atenção especial ao quesito climatização ambiental;
 consulte especialistas da engenharia do trabalho e da CIPA sobre as
recomendações para estocagem de produtos perecíveis e/ou nocivos à
saúde;
 todos os objetos devem ser acondicionados de forma correta e
rotulados com a denominação padronizada;
 a denominação de cada objeto deve ser do conhecimento de todos os
colaboradores da organização;
 deve ser providenciada a indicação exata de onde cada objeto será
guardado.

SEITON (arrumação): senso de organização

Ganhos proporcionados pela arrumação:





facilidade para efetuar controle de estoque de material;
previne desperdícios;
agilidade para encontrar objetos procurados;
previne gastos desnecessários com a aquisição de materiais existentes
em estoque;
 proporciona aumento de produtividade.

SEISO (limpeza): senso de saneamento

Princípios Norteadores
 Gente merece ambiente saudável.
 Limpeza é um requisito de segurança em gestão
ambiental e representa garantia de
qualidade de vida
no trabalho.
 Limpeza é responsabilidade de todos.

SEISO (limpeza): senso de saneamento

Recomendações
Adquira o hábito de manter o seu recinto de trabalho sempre limpo e
saudável, e observe as seguintes recomendações:
 evite sujar;
 instale e utilize convenientemente as lixeiras;
 nada, nem mesmo uma folha de papel amassada, deve ser atirada ao
chão;
 crie escalas periódicas de limpeza de todas as áreas externas e internas,
móveis, equipamentos e utensílios diversos;
 desenvolva o hábito de limpar diariamente a sua própria estação de
trabalho;
 proporcione e ao mesmo tempo espelhe‐se em bons exemplos;
 lembre‐se “onde quer que estejas haverá sempre alguém observando‐
te”.

SEISO (limpeza): senso de saneamento
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Instruções para implementação dessa fase:
 solicite aos colaboradores sugestões sobre como acrescentar melhorias
ao serviço de limpeza;
 defina uma data exclusiva para o “dia da limpeza”. O evento deve ser
programado como uma ocasião festiva: elabore faixas com mensagens
de incentivo; compre balões decorativos; prepare uma programação
musical ao gosto dos colaboradores; ofereça lanches especiais e, ao
término das tarefas, se possível, convide a equipe para um almoço ou
jantar comemorativo;
 todos, sem exceção de níveis hierárquicos, devem participar dessa
atividade;
 lembre a todos que a limpeza não deve ser uma simples “maquiagem”
em nossa sala de estar promovida às vésperas de receber uma visita
importante;

SEISO (limpeza): senso de saneamento
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Instruções para implementação dessa fase:
o evento deve ser documentado, ou seja, fotografado e/ou filmado. As
fotos devem ser exibidas posteriormente no quadro interno de avisos do
setor e/ou na intranet, com legendas elogiosas às participações
individuais e coletivas;
• devem ser elaborados cartazes contendo frases de estímulo sobre a
continuidade das atividades de limpeza não só das áreas individuais,
mas também dos recintos de uso comum, como corredores, elevadores,
banheiros, refeitórios, cantinas, salas de reuniões, salas de aulas, etc.;
• o responsável pelo setor deve agradecer a participação de todos e
convidá‐los a continuar cooperando com as atividades de manutenção
da limpeza.
•

SEISO (limpeza): senso de saneamento

Advertência
 As destinações de conjuntos documentais oriundos de
acervos arquivísticos, bibliográficos, museográficos e de
outras tipologias documentais devem ser conduzidas
sob a orientação de profissionais capacitados.
 Preservar a história da organização é dever de todos os
colaboradores.

SEISO (limpeza): senso de saneamento

Ganhos proporcionados pela limpeza:
 garante ambiente saudável e, por conseguinte, agradável;
 propicia aumento da produtividade;
 favorece interna e externamente as imagens da empresa e dos seus
colaboradores;
 facilita a colocação de produtos (bens tangíveis, serviços e informações
processadas) no mercado;
 evita perdas e danos de bens permanentes e materiais de consumo;
 desenvolve sentimentos de integração dos membros da equipe e de
ufanismo pela empresa/unidade organizacional a que pertence.

SEIKETSU (higiene): senso de bem‐estar

Princípios Norteadores



Conquista da saúde física e mental.
Melhoria da qualidade de vida no trabalho.

SEIKETSU (higiene): senso de bem‐estar
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Recomendações
A conquista da qualidade de vida no trabalho depende individualmente
de cada membro da equipe e de toda a equipe integrada. Higiene
compreende não apenas o quesito relativo ao asseio pessoal, mas a
observância de todos os hábitos que redundem em profilaxia
(prevenção de doenças) e manutenção / melhoria da saúde física e
mental.

SEIKETSU (higiene): senso de bem‐estar
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Devem ser observadas as seguintes recomendações:
 evite a automedicação;
 mantenha bons hábitos de higiene pessoal (asseio, alimentação
adequada, prática de exercícios físicos, programação de lazer, etc.);
 vista‐se de acordo com o clima e cuide da apresentação pessoal;
 incentive a criação de áreas de lazer (sala de leitura, xadrez, jogos
eletrônicos, etc.) e relaxamento;
 esteja sempre atento às recomendações de medidas profiláticas
emanadas da medicina do trabalho, como exames preventivos,
campanhas de vacinação, ginástica laboral, etc.;
 participe das atividades da CIPA;
 mantenha‐se atento à legislação sobre ambientes nocivos à saúde
(insalubres e ruidosos);
 observe, também, os princípios ergonômicos relativos à sua área de
trabalho.

SEIKETSU (higiene): senso de bem‐estar

Instruções para implementação dessa fase:
 o responsável pelo setor deve criar uma equipe encarregada de
desenvolver e implementar políticas e programas de higiene. O enfoque
desse movimento deve ser saúde física e mental;
 programe campanhas, promova eventos, encontros e divulgue
recomendações elucidativas dos bons hábitos de higiene;
 incentive a promoção de campanhas de conscientização e elucidação
sobre os malefícios de hábitos sociais nocivos, como jogatina,
tabagismo, alcoolismo, etc.;
 seja um exemplo de virtude;
 Cultive pensamentos altruísticos.

SEIKETSU (higiene): senso de bem‐estar

Ganhos observados nessa fase:





facilitação das relações interpessoais;
melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho;
alcance de maior produtividade;
obtenção de saúde física e mental.

SHITSUKE (disciplina): senso de determinação
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Ordem mantida.
Perseverança.
Aperfeiçoamento constante.
Autodisciplina.

SHITSUKE (disciplina): senso de determinação

Recomendações
Não basta fazer uma única vez. É preciso perseverar. Autodisciplina é a
palavra de ordem de todos os dias. Transforme suas ações cotidianas em
hábitos saudáveis.

SHITSUKE (disciplina): senso de determinação

Instruções para implementação dessa fase:
 estabeleça metas a serem alcançadas;
 fixe rotinas que favoreçam a manutenção do programa 5 ’S’;
 o responsável pelo setor deve liderar, inspecionar e cuidar para que as
rotinas, no que se refere ao programa 5 ‘S’, sejam praticadas e se
convertam em hábitos cotidianos saudáveis;
 reeduque‐se. Respeite os princípios da boa convivência no seio de uma
equipe;
 solicite o assessoramento de especialistas em RH para garantir a
observância do quesito “harmonia organizacional”;
 “vigia‐te a ti mesmo”.

SHITSUKE (disciplina): senso de determinação

Ganhos que podem ser alcançados com o programa 5 ‘S’:





melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho;
crescimento profissional;
evolução do colaborador como ser humano e como cidadão;
manutenção da qualidade total.

